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Raport 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi  

şi implementarea pe parcursul anilor 2010-2013 a Planului de acţiuni  

al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) 

 

Dreptul la protecţie socială presupune obligaţia statului de a întreprinde măsuri 

adecvate şi concrete pentru a putea oferi fiecărei persoane un nivel de trai decent, prin 

acordarea diferitor tipuri de prestaţii şi servicii sociale în caz de boală, dizabilitate, 

bătrîneţe, şomaj sau în alte cazuri de pierdere a mijloacelor de existenţă în rezultatul 

unor circumstanţe ce nu depind de voinţa persoanei. 

În acest sens Republica Moldova îşi propune promovarea unei politici sociale 

coerente şi consecvente ajustate la condiţiile perioadei pe care o trăim, precum şi la 

standardele europene şi internaţionale din domeniu.  

În vederea realizării obiectivelor documentelor strategice naţionale, activitatea 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este orientată spre aplicarea unor 

noi mecanisme de protecţie socială a categoriilor de populaţie cu venituri mici (în 

special a persoanelor cu dizabilităţi), perfecţionarea cadrului legislativ-normativ care 

va asigura accesul populaţiei la minimul de prestaţii de asistenţă socială garantat de 

stat, pensii, indemnizaţii şi servicii sociale. Aceste măsuri se încadrează în realizarea 

reformelor social-economice, a căror rezultate contribuie nemijlocit la îmbunătăţirea 

stării materiale a populaţiei, integrării sociale şi servesc drept garant al drepturilor 

cetăţenilor la protecţie şi securitate socială. 

În acest sens, Republica Moldova prin Legea nr.166-XVIII din 09 iulie 2010 a 

ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, tratat internaţional care stabileşte drepturile persoanelor cu nevoi speciale 

şi obligaţiile statelor-părţi de a proteja şi asigura drepturile acestei categorii. Acest 

document prin cadrul său promovează sistemul de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilităţi şi promovează instituirea de servicii noi pentru această categorie de 

beneficiari. 

Astfel, întru ajustarea actelor normative privind protecţia socială a persoanelor cu 

dizabilităţi din Republica Moldova la prevederile Convenţiei, prin Legea nr. 169-

XVIII din 09.07.2010 a fost aprobată Strategia de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilităţi pentru anii 2010-2013. Strategia include acţiuni necesare pentru reformarea 

politicilor în domeniu care ar permite implimentarea ulterioară a prevederilor 

Convenţiei. 

Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în Republica 

Moldova (în continuare – Strategia) este un document strategic cu referinţă la 

problema excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova. 

Accesul limitat al persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de educaţie şi de 

infrastructură socială, obstacolele şi limitele de încadrare în cîmpul muncii, caracterul 

preponderent medical al procesului de stabilire a invalidităţii, precum şi predominarea 

formelor rezidenţiale de protecţie socială, sunt provocări majore ale sistemului actual 

de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, în pofida măsurilor care au fost 

întreprinse pe parcursul ultimilor ani atît la nivel local, cît şi naţional. 

Elaborarea Strategiei a derivat din imperativul planificării strategice a procesului 

de  implementare a acţiunilor coordonate necesare pentru reformarea protecţiei sociale 
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a persoanelor cu dizabilităţi. Totodată, la întocmirea Strategiei s-a ţinut cont de cadrul 

legal şi strategic existent, de realizările şi lacunele politicilor strategice implementate 

anterior.  

Acțiunile din Strategie corespund conţinutului articolelor cu caracter obligatoriu 

din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. Astfel, Strategia reprezintă un prim efort consolidat pentru implementarea 

prevederilor Convenţiei menționate. 

Conform situaţiei din 01.01.2014, în Republica Moldova numărul total al 

persoanelor cu dizabilităţi se cifrează la 183416 (dintre care copii – 14044), inclusiv 

pe grade de dizabilitate:  

 

Tabelul nr. 1 Numărul persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova 

Persoane cu dizabilităţi Total 

Persoane cu dizabilităţi severe 27702 
Persoane cu dizabilităţi accentuate 120535 
Persoane cu dizabilităţi medii  35179 

Total  183416 
Dintre care:  

A
d
u

lţ
i 

cu dizabilităţi severe 21602 

cu dizabilităţi accentuate 114248 

cu dizabilităţi medii 33522 

Total 169372 

C
o
p
ii

 

cu dizabilităţi severe  6100 

cu dizabilităţi accentuate  6287 

cu dizabilităţi medii  1657 

Total 14044 

 

Comparativ cu anul 2011, numărul persoanelor cu dizabilităţi a crescut cu 3601 

persoane (conform situaţiei de la 31.12.2011 la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări 

Sociale erau 179815 persoane cu dizabilităţi beneficiari de prestaţii sociale), iar 

numărul copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani a ramas acelașii (în 2011 – 

14043 copii). 

        

I. Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi 

       1. Asigurări sociale 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile 

de asigurări sociale de stat, persoana încadrată într-un grad de dizabilitate cauzat de o 

boală obişnuită beneficiază de o pensie de dizabilitate dacă îndeplineşte condiţiile de 

stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta la data constatării dizabilității. Anual la 1 aprilie 

are loc indexarea pensiilor, inclusiv de dizabilitate. Coeficientul de indexare constituie 

media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a 

salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de 

Guvern. 

Evoluţia cuantumului pensiei minime şi medie de dizabilitate în funcţie de grad, 

pentru anii 2010-2013, cît şi % de indexare sunt reflectate în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 2 Evoluţia cuantumului pensiei minime şi medie de dizabilitate 
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Beneficiază de pensii de dizabilitate circa 130827 persoane cu dizabilităţi, inclusiv: 

- peroane cu dizabilități severe – 13 355; 

- persoane cu dizabilități accentuate – 91 858; 

- persoane cu dizabilități medii – 25 614. 

 

2. Prestaţii sociale  
Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, persoanele cu dizabilităţi inclusiv 

copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani beneficiază de următoarele tipuri de 

prestaţii sociale, şi anume: 

 

2.1. Alocaţii sociale de stat 

Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 prevede stabilirea alocaţiei sociale de stat 

persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv copiilor cu dizabilităţi, care nu îndeplinesc 

condiţiile  pentru  obţinerea dreptului la pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat.  

Coeficientul indexării alocaţiilor sociale de dizabilitate pe parcursul perioadei 

anilor 2010-2013 sunt reflectate în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul nr. 3 Indexării alocaţiilor sociale de dizabilitate 

Anul 2010 2011 2012 2013 

Mărimea medie  - pentru persoanele cu 

dizabilităţi  
92-14 98-85 

105-92 110-87 

severe 116-52 124-55 133-24 138-20 

accentuate 100-26 106-99 114-68 118-90 

medii 59-07 63-27 67-94 70-23 

Mărimea medie  - pentru persoanele cu 

dizabilităţi din copilărie 
252-82 270-07 

290-54 304-48 

 severe 285-62 305-38 326-81 340-72 

accentuate 242-52 258-92 278-22 290-11 

medii 242-17 258-71 279-39 291-17 

Mărimea medie  - pentru copii cu 

dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani  
259-88 276-43 

294-98 307-32 

 severe 285-55 303-27 323-76 335-72 

accentuate 242-40 256-63 273-04 282-33 

medii 242-38 257-50 275-26 282-42 

% indexării  0 % 7,4 %  7,6 % 4,6% 

Beneficiază de alocaţii sociale de stat circa 47051 persoane cu dizabilităţi. 

Pensii de dizabilitate Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

 

Pensia 

minimă 

dizabilitate severă 423,02 lei 456,02 lei 499,80 lei 533,54 lei 

dizabilitate accentuată 408,50 lei 440,36 lei 482,64 lei 515,21 lei 

dizabilitate medie 287,64 lei 310,08 lei 339,85 lei 362,79 lei 

 

 

Pensia 

medie 

dizabilitate severă  859,97 lei 910,03 lei 988,12 lei 1052,43 lei 

dizabilitate accentuată 720,93 lei 766,21 lei 831,51 lei 883,92 lei 

dizabilitate medie 431,02 lei 459,24 lei 497,07 lei 528,55 lei 

% de indexare 4,3% 7,8% 9,6% 6,75 % 



 4 

Totodată ținem să menționăm că, ministerul a elaborat un proiect de lege pentru 

modificarea Legii nr. 499-XIV din 14.07.1999, care prevede stabilirea mărimii 

alocațiilor sociale de stat și alocației de îngrijire ca un % din mărimea pensiei minime 

indexate. Această modificare presupune și majorarea alocațiilor menționate în mediu 

cu circa 80 lei. Proiectul de lege a fost transmis Parlamentului spre examinare și 

adoptare.   

 

2.2. Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere 

Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 prevede stabilirea alocaţiilor pentru îngrijire, 

însoţire şi supraveghere următoarelor categorii de persoane cu dizabilităţi: 

a) persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu 

dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani; 

b) persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie; 

c) persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare. 

Începînd cu 01.01.2013 alocaţia pentru îngrijire a fost majorată cu 200 lei (de la 

300 lei  la 500 lei). Pînă în anul 2013 alocația pentru îngrijire a constituit 300 lei/lunar. 

Beneficiază de alocație pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere circa 16543 

persoane cu dizabilităţi. 

Prin proiectul de lege menționat mai sus se va majora și alocaţia pentru îngrijire, 

însoţire şi supraveghere cu circa 100 lei. 

De alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere în mărime de 500 lei 

(începînd cu 01.01.2013) beneficiază circa 16543 persoane cu dizabilităţi. 

 

2.3. Suport financiar de stat 

La 28.03.2013 a fost adoptată Legea nr. 51 privind modificarea și completarea 

unor acte legislative, care prevede acordarea de la 1 aprilie 2013 a unui suport 

financiar de stat, lunar, unor beneficiari de pensii stabilite în temeiul Legii nr. 156-XIV 

din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, al căror cuantum 

după indexarea de la 1 aprilie 2013 nu depăşeşte 1300 de lei, inclusiv persoanelor cu 

dizabilități beneficiari de pensii, după cum urmează:  

    a) de gradul I – 90 de lei; 

    b) de gradul II – 60 de lei; 

    c) de gradul III – 50 de lei. 

În anul 2013 de suportul financiar de stat au beneficiat 116885 persoane cu 

dizabilități - beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat al căror cuantum după 

indexarea de la 1 aprilie 2013 nu depăşeşte 1300 de lei. 

De asemenea, de la 1 aprilie 2013, prin legea menționată mai sus este stabilit  

acordarea unui suport financiar de stat, lunar,  și unor beneficiari de alocaţii sociale de 

stat stabilite în temeiul Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de 

stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu excepţia alocaţiei pentru  îngrijire, însoţire şi 

supraveghere şi a ajutorului de deces. Astfel, suportul financiar de stat destinat 

beneficiarilor de alocaţii sociale de stat, constituie 50 lei/lunar. 

În anul 2013 de suportul financiar de stat au beneficiat 55455 persoane cu 

dizabilități - beneficiari de alocații sociale de stat. 
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2.4. Alocaţii lunare de stat 
Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 prevede stabilirea alocaţiei lunare de stat unor 

categorii de cetăţeni, inclusiv persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului şi 

persoanelor asimilate cu ei.  

Prin Legea nr. 160 din 05.07.2012 pentru modificarea, completarea și abrogarea 

unor acte legislative, au fost majorate cu 100 lei alocațiile lunare de stat unor categorii 

de cetățeni, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. 

Cuantumul alocaţiilor lunare de stat constituie pentru persoanele cu dizabilităţi 

severe – 700 lei, accentuate – 550 lei, iar medii – 475 lei.  

De alocaţii lunare de stat în anul 2013 au beneficiat 3163 persoane cu dizabilităţi. 

Repartizarea acestora pe grade de dizabilitate: 
Beneficiarii de alocaţii lunare de stat pe 

grade de dizabilitate 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

dizabilitate severă 457 465 397 381 

dizabilitate accentuată 2764 2813 2452 2402 

dizabilitate medie 438 433 377 380 

Total 3659 3711 3226 3163 

 

2.4. Compensaţii pentru transport 

Conform prevederilor art. 49 alin. (1) al Legii nr. 60 din 30 martie 2012 „Privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, persoanelor cu dizabilitate severă şi 

accentuată, copiilor cu dizabilităţi, precum şi persoanelor care însoţesc o persoană cu 

dizabilitate severă sau un copil  cu dizabilităţi li se acordă, la locul de reşedinţă, de 

către autorităţile administraţiei publice locale, compensaţii de la bugetele locale pentru 

călătorii în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia 

taximetrelor). 

Compensaţia nominalizată se stabileşte de către organele teritoriale de asistenţă 

socială şi protecţie a familiei şi se achită din mijloacele bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale.  

În anul 2013, de compensaţia nominalizată au beneficiat circa 149138 persoane cu 

dizabilităţi, suma totală achitată în acest scop constituie 51695,8 mii lei.   

 Cuantumul mediu al compensaţiei constituie circa 36 lei/lunar pentru persoanele 

cu dizabilități severe şi copii cu dizabilități, şi 18 lei/lunar pentru persoanele cu 

dizabilități accentuate. 

Compensația menționată mai sus nu a fost majorată pe parcursul ultimilor patru  

ani, cu toate că, ministerul anual a solicitat la planificările CBTM alocarea mijloacelor 

financiare pentru majorarea compensației. 

 

2.5. Compensaţie anuală pentru deservire cu transport 

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1268 din 21.11.2007 „Cu privire la 

compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale 

aparatului locomotor” persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor au dreptul la 

compensaţie anuală pentru deservire cu transport în cuantum de 600 lei/anual – pentru 

anul 2013. 
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În anul 2013 au beneficiat de compensaţia nominalizată mai sus 10959 persoane cu 

dizabilităţi ale aparatului locomotor, suma totală achitată în acest scop a constituit 

5738,4 mii lei.  

Pe parcursul anilor 2012-2013, compensația menționată a fost majorată anual cu 

100 lei (în 2012 compensația a fost majorată de la 400 lei/anual la 500 lei/anual, iar 

în 2013 – de la 500 lei/anual la 600 lei/anual).  

În anul curent, ministerul a elaborat un proiect de hotărîre de Guvern care prevede 

majorarea în anul 2014 a compensației menționate cu 100 lei (de la 600 lei/anual la 

700 lei/ anual). Proiectul de hotărîre a fost avizat de către ministerele de resort și 

transmis Guvernului spre examinare și aprobare.  

 

2.6. Ajutorul social 

În scopul eficientizării sistemului de prestaţii sociale şi direcţionării acestora către 

cei mai săraci, a fost adoptată Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 

iunie 2008, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat, familiilor 

defavorizate, prin acordarea ajutorului social, stabilit în conformitate cu evaluarea 

venitului global mediu lunar al familiei şi necesitatea de asistenţă socială. 

Ajutorul social a fost conceput ca un program de bază al Guvernului pentru 

suportul persoanelor sărace în  tendinţa generală a Guvernului de eradicare a sărăciei. 

La moment acesta are două componente de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru 

perioada recea a anului. 

Acordarea prestaţiei se bazează pe stabilirea eligibilităţii şi sumei prestaţiei băneşti 

utilizînd lacuna venitului. Suma prestaţiei este echivalentă cu diferenţa dintre venitul 

lunar minim garantat și venitul lunar al unei familii. Prestaţia este calibrată la structura 

familiei pentru a asigura faptul că fiecare familie se bucură de un nivel minim de 

bunăstare, permiţând o variaţie între mărimea şi componenţa familiilor. Selectarea 

beneficiarilor se bazează pe situaţia socio-economică a familiei utilizînd criterii de 

bunăstare şi condiţii de eligibilitatea pentru persoanele apte de muncă.  

Tabelul nr. 4 Indicatori cheie în dinamică: 

      Ajutor social   APRA   

Nr. 

d/o 

Anul  Numărul 

familiilor 

Prestația 

medie,  

lei 

Suma 

calculată 

mil.lei 

VLMG, 

lei 

VLMG, 

APRA 

Numărul 

Familiilor 

Suma 

calculată

mil.lei 

1. 2010 60107 742 286,0 530 -   

2. 2011 83500 680 331,0 ≤ iulie - 

530 

≤ iulie - 

575 

≤ iulie - 

742 

≤ iulie - 

805 

146013 30,1 

3. 2012 78000 730 383,0 640 896 100356 83,4 

4. 2013 357931 730 226,1 640; 

din luna 

noiembr

ie - 680 

1024; 

din luna 

noiembrie 

- 1088 

317849 73,1 
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2.7. Ajutor material 

Alăturat informăm că, în conformitate cu Regulamentul privind distribuirea 

ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere 

socială a populaţiei şi modul de încasare a plaţilor în aceste fonduri, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26.10.2000, ajutorul material se acordă persoanelor 

socialmente vulnerabile domiciliate în Republica Moldova pentru procurarea 

produselor alimentare (inclusiv produselor alimentare speciale), mărfurilor industriale 

de primă necesitate, a medicamentelor, articolelor protetico-ortopedice şi pentru 

achitarea parţială a serviciilor medicale, pentru compensarea cheltuielilor substanţiale 

cauzate de diferite situaţii excepţionale, precum şi alimentarea în cantinele de ajutor 

social.  

Tabelul nr. 5 Ajutoarelor materiale acordate persoanelor cu dizabilități. 
Anul Nr. de ajutoare Nr. de titulari Suma (mii lei) Mărimea medie, lei 

2010 93104 91252 31097.95 334.1 

2011 98823 97523 33200.4 335.96 

2012 93666 93204 36239.69 386.9 

2013 79568 79333 36243.59 455.5 

 

Tabelul nr. 6 Ajutoarelor materiale acordate familiilor care au la întreținere copii 

cu dizabilități. 
Anul Nr. de ajutoare Nr. de titulari Suma (mii lei) Mărimea medie, lei 

2010 14643 13492 4657.15 318.5 

2011 16842 15431 5829.0 346.1 

2012 12384 12329 5302.27 428.15 

2013 11824 11801 5701.15 482.17 

 

3. Serviciile sociale 

Extinderea serviciilor sociale comunitare şi specializate, precum şi îmbunătăţirea 

considerabilă eficienţei şi eficacității serviciilor sociale cu specializare înaltă vin în 

realizarea prevederilor Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități. 

Combinînd  măsurile de prevenire şi reabilitare, precum şi soluţionînd cazurile la nivel 

comunitar înainte ca ele să se agraveze (iar soluţionarea lor să devină mai costisitoare), 

sistemul devine mai eficient din punct de vedere al costurilor, vine să acopere pe toţi 

cei care au nevoie de sprijin social, avînd ca obiectiv primordial prevenirea 

marginalizării, excluderii sociale şi facilitarea reintegrării beneficiarilor în mediul 

familial, în comunitate. 

3.1. Servicii sociale primare 

Extinderea serviciilor sociale la nivel comunitar, reprezintă o sursă majoră pentru 

implementarea eficientă a politicilor sociale, ceia ce contribuie la incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilități. Serviciile sociale primare sînt orientate spre prevenirea sau 

limitarea situaţiei de dificultate, soluţionarea problemei la etapa incipientă, cu 

menţinerea beneficiarului în familie şi comunitate. În acest context, descentralizarea 

serviciilor sociale reprezintă un cadru favorabil pentru activizarea comunităţii, 

mobilizarea resurselor şi eforturilor umane în rezolvarea a circa 80% din solicitările de 

asistenţă socială.     
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Serviciile sociale primare sînt prestate tuturor grupurilor de beneficiari, inclusiv și 

persoanelor cu dizabilități, la nivelul fiecărei comunităţi. În acelaşi timp, primăriile pot 

lua decizii privind dezvoltarea serviciilor sociale specializate, în baza evaluării 

nevoilor şi potenţialului comunităţii.  

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu reprezintă o formă de suport activ 

pentru persoanele aflate în dificultate, persoanele cu dizabilități, reprezentînd un 

ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor 

individuale. Îngrijirea la domiciliu oferă o gamă de servicii şi facilităţi acordate în 

comunitate persoanelor dependente de suport, pentru ca acestea să trăiască, pe cît de 

posibil independent, în propriile familii şi în comunitatea din care fac parte. Serviciile 

în cauză reprezintă o alternativă pentru îngrijirea rezidențială.  

Pe parcursul anului 2013 de servicii de îngrijire socială la domiciliu au beneficiat 

24778 persoane, dintre care persoane cu dizabilități 4160, aceste servicii fiind prestate 

de 2438 lucrători sociali.   

Serviciu de alimentare în cantinele de ajutor social oferă persoanelor din 

grupurile aflate în dificultate, inclusiv şi persoanelor cu dizabilități, o alimentaţie 

calorică. Aceste instituţii sînt create de autorităţile administraţiei publice locale cu 

subvenţii din Fondul republican de susţinere socială a populaţiei, precum şi din donaţii, 

acţiuni de caritate ale organizaţiilor nonguvernamentale. 

Cantinele de ajutor social prestează servicii de alimentare gratuite în conformitate 

cu Legea nr. 81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social şi Regulamentul-

tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1246 din 16 octombrie 2003. 

Persoanele selectate pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social pe un 

termen de cel mult 30 de zile în trimestru, ceea ce permite deservirea unui număr mai 

mare de persoane socialmente-vulnerabile, care necesită acest tip de servicii. 

În republică funcționează circa 111 cantine de ajutor social, care deservesc 5975 

beneficiari lunar (persoane vîrstnice şi cu dizabilităţi, familii cu copii în situaţii de 

risc). Deşi numărul cantinelor de ajutor social variază permanent, în funcţie de 

solicitări şi posibilităţi financiare, pe parcursul ultimilor ani se observă o creştere 

constantă a numărului de beneficiari. 

Serviciul asistenţă socială comunitară reprezintă un nucleu de asistenţă socială 

instituit la nivel de comunitate care oferă suport în soluţionarea situaţiilor de dificultate 

pentru majoritatea problemelor de ordin social.  

Asistenţii sociali comunitari sînt responsabili de identificarea şi evaluarea 

potenţialilor beneficiari, ei elaborează planuri individualizate de asistenţă, prestează 

servicii sociale primare, efectuează referirea cazurilor spre servicii sociale specializate. 

În afară de aceasta, ei oferă informaţii de ordin general, efectuează evaluarea nevoilor 

comunitare şi fac recomandări pentru dezvoltarea unor servicii sociale noi. Asistentul 

social, de asemenea, mobilizează potenţialul comunităţii pentru sprijinul persoanelor în 

dificultate prin implicarea voluntarilor şi crearea grupurilor de suport.  

Pe parcursul anului 2013 în republică erau angajaţi şi activau în primării 1105 

asistenţi sociali. 

Serviciului social Asistenţă personală - oferă asistenţă şi îngrijire copiilor şi 

adulţilor cu dizabilităţi severe, pentru a-i ajuta să ducă o viaţă cît mai independentă în 

propria casă şi în comunitate. Dezvoltarea acestui tip de serviciu va contribui şi la 
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îmbunătăţirea măsurilor de protecţie socială a membrului de familie care asigură 

îngrijirea persoanei cu dizabilităţi severe, şi din această cauză se confruntă cu diverse 

dificultăți, inclusiv ce ţin de imposibilitatea de a se angaja în cîmpul muncii şi 

achitarea contribuțiilor de asigurări sociale şi medicale, etc. Serviciul activează în baza 

Hotărîrii Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 (în vigoare de la 01.01.2013). 

În total au fost angajați și activează circa 1400 asistenți personali. 

 

3.2. Serviciile sociale specializate se prestează beneficiarilor care au nevoie de 

reabilitare sau asistenţă intensă în timp din partea specialiştilor cu un nivel adecvat de 

calificare.  

Serviciile sociale specializate pot fi prestate la toate nivelurile administrative 

(comunitar, raional, naţional) în baza nevoilor populaţiei stabilite, inclusiv  persoanelor 

cu dizabilități, şi potenţialului existent. Acestea au menirea de a menţine persoanele 

sau familiile aflate în dificultate într-un cadru organizaţional în proximitatea 

comunităţii avînd ca obiectiv primordial prevenirea marginalizării, excluderii sociale şi 

facilitarea reintegrării beneficiarilor în mediul familial şi comunitate. Acestea includ 

servicii specializate de îngrijire de zi, centre de plasament temporar, suport pentru 

familiile substitutive, suport pentru reintegrarea copiilor în familii din îngrijirea 

rezidenţială. Actualmente, este în proces continuu crearea şi dezvoltarea serviciilor 

sociale comunitare alternative serviciilor sociale rezidenţiale.  

Procesul de prestare a serviciilor sociale specializate impune participarea unei 

echipe de profesionişti: asistenţi sociali, asistenţi medicali, psihologi şi lucrători 

sociali, ceea ce  contribuie la prestarea serviciilor sociale calitative. 

Pe parcursul perioadei de referință, în republică, au activat: 28 centre de zi (1847 

beneficiari), 10 centre de plasament (245 beneficiari), 40 centre mixte (1541 

beneficiari), 4 centre de reabilitare socio-medicală (168 beneficiari), 32 centre de 

plasament de lunga durată (935 beneficiari), 2 servicii de îngrijire/plasament (29 

beneficiari). 

Tot pe parcursul perioadei de referință, autoritățile administrației public locale cu 

suportul proeictului Comunitate incluzivă Molodva, au creat 55 servicii sociale, 

inclusiv: 

Tip serviciu 
Total servicii 

dezvoltate  

Nr. total de 

beneficiari servicii 

Asistență parentală profesionistă 4 4 

Plasament familial pentru adulți 4 4 

Casă comunitară 6 32 

Locuință protejată 3 10 

Respiro 5 102 

Echipă mobilă  16 481 

Centru de resurse în educație incluzivă 15 444 

Serviciu de suport pentru angajare în muncă  1 10 

Sala de ludoterapie 1 434 

Total 55 1521 

 

Numărul centrelor mixte a crescut comparativ cu anii precedenţi, datorită faptului 

creării posibilităţilor de combinare a serviciilor sociale prestate (zi şi plasament). 

Cheltuielile de finanţare sînt suportate de autorităţile administraţiei publice locale şi de 

ONG. 

 



 10 

3.3. Servicii sociale cu specializare înaltă  

Servicii sociale cu specializare înaltă impun un şir de intervenţii complexe ce pot 

include orice combinaţie de servicii socio-medicale specializate, acordate persoanelor 

în etate şi persoanelor cu dizabilităţi.  

Necesitatea serviciilor date, per ansamblu, a crescut datorită îmbătrînirii populaţiei, 

fenomenului migrației, sporirii incidenţei bolilor cronice care cauzează un număr 

important de sechele și dizabilităţi ce impun, la rîndul lor, intervenţii semnificative de 

reabilitare. 

Servicii de ocrotire rezidenţială pentru persoane în vîrstă şi persoane cu 

dizabilităţi 

Conform anexei nr. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 691 din 17.11.2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii, efectivului-limită ale aparatului central al 

acestuia, ministerul este coordonator şi asigură buna funcţionare a 6 instituţii sociale 

rezidențiale pentru adulți și 2 instituții rezidențiale pentru copii: 2 instituții pentru 

persoane în etate şi persoane adulte cu dizabilităţi fizice (profil somatic), amplasate în 

mun. Chișinău și r. Dubăsari, 4 instituții pentru persoane adulte cu disabilităţi mintale 

(profil psihoneurologic), amplasate în mun. Bălți, r. Dubăsari, r. Soroca și r. Edineț, și 

2 case internat pentru copii cu dizabilități mintale amplasate în or. Orhei și or. 

Hîncești, care oferă beneficiarilor săi, în conformitate cu necesităţile speciale şi 

particularităţile de dezvoltare individuală, protecţie socială prin prestarea de servicii 

socio-medicale, cazare (pe termen nedeterminat), îngrijire, alimentaţie, asigurarea cu 

îmbrăcăminte şi încălţăminte, terapie ocupaţională, activităţi culturale, kinetoterapie, 

asistenţă medicală etc.  

Capacitatea instituțiilor subordonate pentru adulți per ansamblu constituie 2125 

paturi, dintre care 1665 aparțin internatelor psihoneurologice. În anul 2013 au 

beneficiat de serviciile instituțiilor sociale rezidențiale respectiv circa 2110 persoane în 

etate și persoane adulte cu dizabilități, care din cauza anumitor motive de ordin socio-

medical se aflau în situație de dificultate. Dintre aceștia circa 87% sînt persoane cu 

dizabilități. 

Serviciile prestate în cadrul instituțiile sociale rezidențiale sînt orientate să ajutate 

beneficiarul să atingă și să mențină un nivel optim de activitate fizică, intelectuală, 

psihică, socială, precum și să obțină un nivel de independență cît mai mare posibil. 

În acest scop un rol important îl au atelierele ergoterapeutice din cadrul instituțiilor 

rezidențiale, în activitățile cărora sînt antrenați beneficiarii.  

Finanţarea instituţiilor se efectuează din contul bugetului de stat, a mijloacelor şi 

fondurilor speciale constituite din sumele oferite de sponsori, organizaţii filantropice, 

neguvernamentale şi religioase, persoane fizice şi juridice şi cota parte a venitului 

persoanelor cazate. Contribuţia beneficiarilor este condiţie obligatorie reglementată de 

legislaţie, care pentru beneficiarii de pensii de asigurări sociale constituie 75% din 

pensia stabilită, dar care este neînsemnată luînd în consideraţie costul întreţinerii unei 

persoane în instituţie, iar pentru beneficiarii care nu au participat în calitate de 

contribuabili la fondul de asigurări sociale întreţinerea este gratuită, ceea ce atrage 

după sine cheltuieli considerabile.  
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Dezinstituționalizarea copiilor cu dizabilități 

Pornind de la priortățile politicii naționale în domeniul asistenței sociale de 

dezinstituționalizare a beneficiarilor instituțiilor sociale rezidențiale, prevenire 

tratament, adaptare și integrare socială a persoanelor cu dizabilități, problemele 

dezinstituționalizării și re/integrării sociale a persoanelor cu dizabiulități devin tot mai 

actuale pe agenda politicilor sociale naționale. 

În acest sens, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a semnat la 27 mai 

2008 un Memorandum de înţelegere  cu  partenerii proiectului „Iniţiativa Comunitate 

Incluzivă: Moldova (C4A-MD)” care prevede dezvoltarea cadrului normativ şi crearea 

serviciilor sociale comunitare pentru relocarea (dezinstituţionalizarea) persoanelor cu 

dizabilităţi din Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi) din or. Orhei. 

Perioada implementării proiectului este prevăzută pentru anii 2009-2016. Partenerii 

proiectului sînt Open Society Mental Health Initiative (OSMHI, Budapesta), Fundaţia 

Soros Moldova, Keystone Human Services International (KHS, SUA), Keystone 

Human Services International Moldavian Association (KHSMA) şi Hope and Homes 

for Children (HHC, Marea Britanie). 

Pînă în prezent, cu sprijinul proiectului nominalizat s-a reuşit dezvoltarea și 

prestarea diferitor tipuri de servicii sociale pentru 1521 persoane cu dizabilități şi 

membrii familiilor acestora. 

În 2013, cu suportul proiectului menționat, încă 29 copii și adulți cu dizabilități au 

fost dezinstituționalizați din Casa-internat pentru copii (băieți) cu dizabilități mintale 

din Orhei, dintre care 19 au fost plasați în serviciul de Casă Comunitară, 4 au fost 

reintegrați în familia lor biologică sau extinsă, 4 persoane în serviciul social Plasament 

familial pentru adulți, iar 2 persoane în serviciul social Locuință protejată. 

 În total, pe parcursul perioadei de referință, 96 copii și adulți cu dizabilități au fost 

dezinstituționalizați din Casa-internat din Orhei. 

În prezent, A.O. Keystone Moldova continuă să lucreze cu alți 23 de beneficiari ai 

Casei internat din Orhei în vederea dezinstituționalizării acestora și reintegrării lor în 

familii biologice/extinse sau plasării în servicii comunitare. 

Pe parcursul anului 2013, 105 persoane cu dizabilități și familiile lor au beneficiat 

de servicii de suport familial, prestate de echipa proiectului. În cadrul serviciilor 

prestate, au fost evaluate necesitățile beneficiarilor și familiilor acestora, aceștia 

beneficiind de suport comportamental, consiliere psihologică, suport pentru incluziune 

şcolară şi sporirea autonomiei personale, asistență medicală, asistenţă socială şi suport 

pentru îmbunătăţirea bunăstării copiilor / adulţilor (prin amenajarea spaţiului personal, 

procurarea îmbrăcămintei, mobilierului, echipamentului etc.), asistență juridică și în 

incluziunea lor socială.  

A.O. Keystone Moldova implementează proiectul Comunitate incluzivă Moldova 

în 30 de raioane ale Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia și o localitate din 

regiunea transnistreană. 

 

Servicii de recuperare/reabilitare şi tratament balneo-sanatorial 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are în subordinea sa două Centre 

republicane de recuperare/reabilitare pentru persoane cu dizabilități şi pensionari 

„Speranţa” din or. Vadul lui Vodă şi „Victoria” din or. Sergheevca, Ucraina. Fiecare 

Centru are o capacitate de 260 paturi. În limita mijloacelor financiare acumultate anual 
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de la realizarea biletelor de recuperare medicală unor categorii de beneficiari scutiți 

parțial de la plata integrală a biletului, Ministerul achiziționează, în bază de tender, 

bilete de tratament și în alte instituții balneo-sanatoriale din republică. Biletele de 

recuperare/reabilitare se eliberează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului  Nr. 372 

din  06 mai 2010 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi 

distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare  acordate persoanelor în vîrstă şi celor 

cu dizabilităţi”. 

Centrul „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, specializat pentru profilaxia,  tratarea 

şi reabilitarea bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare, nevroze cu dereglări 

funcţionale ale sistemului cardiovascular, osteocondroze ale coloanei vertebrale, 

osteoartroze deformante primare, gradul de deformare I-II, patologii  neurologice 

paralizii cerebrale, prin aplicarea tratamentului balneologie şi medicamentos, 

climatoterapie, fizioterapie, cultură fizică medicală, alimentare dietetică, psihoterapie. 

În Centru funcţionează secţia de reabilitare după infarct miocardic şi secţia de  

reabilitare după ictus cerebral. 

Centrul „Victoria” din or. Sergheevca, specializat în profilaxia, tratarea aparatului 

locomotor, căilor respiratorii şi prostatitei cronice.  

În mediu anual beneficiază de reabilitare în centrele menționate circa 8000 

persoane în etate și persoane cu dizabilități. 

În anul 2013 de serviciile de tratament balneo-sanatorial au beneficiat circa 8313 

persoanel în etate și cu dizabilități. Perioada de reabilitare medicală pentru o persoană 

include, după caz,  18-21 de zile calendaristice.  

Beneficiază de bilete de recuperare/reabilitare persoanele în vîrstă și persoanele cu 

dizabilități de la vîrsta de 18 ani aflate la evidența Secțiilor/Direcțiilor teritoriale de 

asistență socială și protecție a familiei. 

Bilete de recuperare/reabilitare medicală se eliberează beneficiarilor de regulă, 

odată la 3 ani, prin intermediul Secțiilor/Direcțiilor de asistență socială și protecție a 

familiei din republică. 

 Cheltuielile pentru asigurarea recuperării/reabilitării persoanelor în vîrstă şi celor 

cu dizabilităţi în Centrele subordonate se efectuează din contul mijloacelor bugetului de 

stat şi în limita mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetele instituţiilor 

respective. 

 

Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice 

Un rol important în ceea ce priveşte incluziunea persoanelor cu dizabilităţi 

reprezintă activitatea Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi 

Reabilitare (CREPOR), instituţie subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei, care activează în baza actelor normative respective.  

CREPOR reprezintă un complex medico/tehnic unic în ţară cu următoarele 

atribuţii de bază: reabilitarea şi asigurarea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii cu 

articole protetico-ortopedice şi mijloace de locomoţie nemecanizate. 

Pe parcursul anului 2013 la CREPOR au fost efectuate 70966 vizite, dintre care 

13035 vizite au fost efectuate la locul de trai prin intermediul echipelor medico-

tehnice. 

Au primit asistență medicală recuperatoare 2540 pacienți: 

- secția reabilitare nr. 1 (40 paturi) – 718 pacienți; 
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- secția reabilitare nr. 2 (30 paturi) – 758 pacienți; 

- secția reabilitare nr. 3 (30 paturi) – 755 pacienți; 

- secția protezare primară, complicată și atipică (25 paturi) - 309 pacienți. 

La evidenţa Centrului sunt circa 44787 pacienți cu dizabilități locomotorii, inclusiv 

veterani de război, cărora li se acordă ajutor protetico-ortopedic și care primesc servicii 

medicale de reabilitare. 

Tabelul nr. 7  Dinamica acordării ajutorului protetico-ortopedic 

Denumirea articolului 2010 2011 2012 2013 

Proteze 373 517 771 703 

Orteze 797 914 1680 1880 

Bandaje 1600 1729 1317 1592 

Încălțăminte ortopedică 6481 7782 8277 8390 

Servicii medicale de staționar 999 1024 1047 1100 

Servicii medicale de ambulator 43501 43845 42961 54747 

Fotolii rulante 430 1012 1026 1011 

Suport de mers 459 405 350 367 

Cîrje, subcoate 345 485 1155 786 

Bastoane 83 92 178 151 

 

Pe parcursul anilor 2010 - 2013, conform datelor CREPOR, au fost asigurați cu 

cărucioare fotolii pliante - 3479 persoane (în anul 2010 – 430 persoane, în anul 2011 – 

1012 persoane, în anul 2012 – 1026 persoane, iar în anul 2013 – 1011 persoane), 

inclusiv circa 250 de persoane cu dizabilități din sînga Nistrului. 

Totodată ținem să menționăm că, în perioada anilor 2010-2013, majoritatea 

cărucioarelor noi (circa 2300 unități) au fost primite în cadrul proiectului implementat 

și susţinut de organizaţia de binefacere LDS Charities, Inc din SUA, Societatea 

Invalizilor din RM și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, iar restul (circa 

1179 unități) din loturile de ajutoare umanitare.  

Statul, prin intermediul Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a 

contribuit la implementarea proiectului menționat, pe parcursul anilor 2010-2013, cu 

circa 678,0 mii lei - mijloace care au fost utilizate de către Societatea Invalizilor din 

RM pentru asamblarea a circa 2300 cărucioare (toate componentele, detaliile pentru 

cărucioare sunt oferite gratis de către donatori, iar contribuția statului este pentru 

asamblarea lor). 

 

Consemnarea Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi – 3 decembrie 

La 14 octombrie 1992 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a 

proclamat Ziua de 3 decembrie – Zi Internaţională a  Persoanelor cu Dizabilităţi. 

În fiecare an, comunitatea internaţională consemnează acest eveniment, ca semn 

de solidaritate cu persoanele cu dizabilităţi.  

Astfel, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei elaborează şi aprobă, 

anual, prin ordinul ministrului un Program de acţiuni privind consemnarea Zilei 

Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi - 3 decembrie, care este transmis organelor 

de resort (autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor sociale, 

secţiilor/direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei din republică, ONG-lor etc.) 

cu titlu de recomandare, spre executare.  
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În anul 2013, prin Ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei, nr.  

178 din 07.11.2013 a fost aprobat Programul de acţiuni consacrate consemnării Zilei 

Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi. 

Astfel, în perioada 03 decembrie – 11 decembrie, în republică s-au desfăşurat un 

şir de acţiuni dedicate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.  

Programul de acţiuni menţionat prevede, inclusiv şi acordarea ajutoarelor 

materiale unice persoanelor cu dizabilităţi în situaţie de risc. 

Astfel, în perioada 03 decembrie – 11 decembrie, în republică s-au desfăşurat un 

şir de acţiuni dedicate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.  

Printre acţiunile desfăşurate în cadrul programului de acţiuni consacrate 

incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi enumerăm: 

- lansarea Campaniei media de sensibilizare și conștientizare a opiniei publice 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități;  

- conferinţa de presă, lansarea publică a programului de acţiuni  privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi: realizări, dificultăți şi perspective 

pentru Republica Moldova; 

- a fost organizată Expoziţia de fotografii „Lumea aşa cum o văd eu” ediția a V-

a, realizate de către copiii şi adolescenţii cu dizabilităţi; 

- organizarea expoziției cu vînzări a lucrărilor confecționate de către persoanele 

cu dizabilități beneficiari ai instituțiilor subordonate Ministerului Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei; 

- înmînarea automobilelor pentru prestatorii serviciului social ,,Echipă mobilă” 

din 5 raioane (Sîngerei, Anenii Noi, Ungheni, Dubăsari, Fălești); 

- s-a organizat expoziţia cu vînzări a lucrărilor confecţionate de către persoanele 

cu dizabilităţi în fiecare raion/municipiu; 

- alocarea mijloacelor financiare din Fondul republican și fondurile locale de 

susținere socială a populației în scopul acordării ajutorului material unic persoanelor cu 

dizabilități; 

- identificarea persoanelor cu dizabilități în situații de risc, evaluarea 

necesităților de asistență socială și acordarea ajutorului material; 

- dezvoltarea serviciilor sociale în scopul implementării politicii statului în 

domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. 

Tot în perioada de referință au fost organizate mai multe manifestări culturale, 

artistice şi sportive, expoziţii de lucrări şi fotografii, conferinţe, mese de binefacere, 

ajutoare materiale de la Fondul republican de susţinere socială a populaţiei prin 

intermediul fondurilor locale - persoanelor cu dizabilităţi socialmente vulnerabili, etc. 

 

Tabelul nr. 8 Ajutoare materiale unice acordate persoanelor cu dizabilități către 

Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități - 03 decembrie. 
Anul Nr. de titulari Suma (mii lei) Mărimea medie, lei 

2011 5500 20005,00 409 

2012 72743 20309,75 300 

2013 60019 20744,90 346 

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a desfăşurat expoziţia cu vînzare a 

lucrărilor confecţionate de persoanele cu dizabilităţi din cadrul Instituțiilor subordonate 
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ministerului, eveniment desfăşurat  tradiţional pe parcursul anilor 2007-2013. 

Expoziţia a avut loc în incinta Ministerului (str. Vasile Alecsandri,1). Scopul expoziţiei 

a fost sensibilizarea opiniei publice vizavi de situaţia persoanelor cu dizabilităţi, 

precum şi problemele cu care se confruntă acestea.  

Vizitatorii au putut admira şi procura lucrări excepţionale confecţionate cu multă 

dăruire de către persoanele cu dizabilităţi. Banii adunaţi sînt folosiţi, de către autorii 

lucrărilor, atît la procurarea materiei prime pentru alte lucrări, cît şi pentru necesităţile 

proprii. 

La eveniment au participat miniştri, conducători ai autorităţilor publice centrale şi 

locale, funcţionarii publici, oamenii de afaceri, reprezentanţii organizaţiilor donatoare 

internaţionale, ONG-uri şi toţi cetăţenii care au  susţinut şi au fost solidari cu 

persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Suport din partea statului acordat organizaţiilor obşteşti  
Anual, în bugetul de stat sunt aprobate mijloace financiare pentru compensarea 

parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către 

organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova, Asociaţiei Surzilor din 

Republica Moldova şi Societăţii Invalizilor din Republica Moldova, şi mijloace 

financiare pentru procurarea de utilaj şi materie primă la  întreprinderile organizaţiilor 

menţionate. 

Statul subvenționează parțial procurarea utilajului și materiei prime, crearea 

locurilor de muncă, de asemenea compensează parțial contribuțiile de asigurări sociale 

de stat achitate de către întreprinderile specializate. 

Întru susținerea întreprinderilor specializate ale asociațiilor obștești ale persoanelor 

cu dizabilități, în Bugetul de stat pentru anul 2013 (art. 2 din Legea nr. 249 din 

02.11.2012) au fost aprobate mijloace financiare pentru: 

- Compensarea parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, 

care se plătesc de către organizațiile și întreprinderile  Societății Orbilor din Moldova - 

în sumă de 565,5 mii de lei, ale Asociației Surzilor din Republica Moldova - în sumă 

de 402,8 mii lei, și ale Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 422,1 

mii lei; 

- Procurarea de utilaj și materie primă, întreprinderilor Societății Orbilor din 

Republica Moldova – în sumă de 813,4 mii lei, ale Asociației Surzilor din Republica 

Moldova – în sumă de 579,4 mii lei și ale Societății Invalizilor din Republica Moldova 

–în sumă de 607,2 mii lei.    

Mijloace financiare menţionate mai sus sunt alocate asociaţiilor obşteşti prin 

intermediul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.  

Totodată menționăm că, întreprinderile specializate beneficiază de scutiri de plata 

TVA la importul materiei prime, precum și pentru mărfurile și serviciile produse: 

- Articolul 103, alin.(7) al Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 

24.04.1997, stabilește că, TVA nu se aplică materiei prime, materialelor, articolelor de 

completare și accesoriilor necesare procesului de producție, importate de organizațiile 

și întreprinderile societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, 

conform listei și în modul stabilit de Guvern (Hotărîrea Guvernului 124 din 

15.02.2013); 
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- Articolul 4, alin.(18) lit.b) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului III al 

Codului fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997, prevede scutirea de vărsarea la buget a TVA la 

mărfurile produse și serviciile prestate de organizațiile și întreprinderile societăților 

orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, conform listei aprobate de 

Guvern (Hotărîrea Guvernului 182 din 13.03.2013).  

În prezent, beneficiază  de scutiri la TVA - 12 întreprinderi specializate în cadrul 

cărora activează circa 373 persoane, inclusiv 248 persoane cu dizabilități. 

 

 Incluziunea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități 

Art. 33 al Legii nr.60-XIX din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi reglementează dreptul la muncă al persoanelor cu 

dizabilităţi care este garantat, totodată: 

 persoanele cu dizabilităţi se bucură de toate drepturile stabilite în Codul muncii 

şi în celelalte acte normative din domeniu; 

 persoanelor cu dizabilităţi li se oferă posibilitatea de a activa în cadrul oricărei 

întreprinderi, instituţii, organizaţii, inclusiv în cadrul întreprinderilor specializate, 

secţiilor şi sectoarelor specializate, în condiţiile stabilite de lege. 

Persoanele cu dizabilităţi se încadrează în muncă conform pregătirii lor 

profesionale şi a capacităţii lor de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad 

de dizabilitate şi conform recomandărilor conţinute în programul individual de 

reabilitare şi incluziune socială, emis de Consiliu Național pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă sau structurile sale teritoriale. 

În vederea asigurării accesului unui număr mai mare de persoane cu dizabilităţi la 

serviciile acordate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 

şi structurile ei teritoriale, în anul 2011, prin Legea nr. 56 din 09.06.2011 pentru 

modificarea unor acte legislative au fost operate modificări la Legea privind ocuparea 

forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 

nr. 102-XV din 13.03.2003. Astfel, persoanele cu dizabilităţi care sunt în căutarea unui 

loc de muncă şi conform concluziei Consiliului Național pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă li se recomandă încadrarea în cîmpul muncii au 

dreptul de a beneficia de măsuri active de stimulare a ocupării forţei de muncă prestate 

de ANOFM (inclusiv: informare, consultare profesională, mediere a muncii, orientare 

şi formare profesională).  

 În scopul sporirii eficienţii conlucrării cu persoanele cu dizabilităţi, în cadrul 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a structurilor sale teritoriale, în 

anul 2012 au fost angajaţi 43 specialişti care se ocupă în special de încadrarea în 

cîmpul muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv a celor cu dizabilităţi. 

Pe parcursul anului 2013, au fost angajaţi alţi 43 specialişti care conlucrează cu 

persoanele cu dizabilităţi, respectiv implicarea acestora în măsurile active pe piaţa 

muncii prestate de agenţii. Totodată, aceşti specialişti conlucrează cu agenţii 

economici privind identificarea locurilor de muncă corespunzătoare şi angajarea 

persoanelor cu dizabilităţi.  

La data de 27 noiembrie 2012, în incinta Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, 46 specialişti din cadrul structurilor teritoriale ale ANOFM, 

responsabili de lucrul cu persoanele din grupurile socialmente vulnerabile, au 

participat la seminarul de orientare iniţială cu privire la cadrul legislativ şi procedura 
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de lucru cu persoanele cu dizabilităţi. Instruirea a fost realizată de către experţii 

Asociaţiei Keystone Human Services International Moldova. Referitor la subiectele 

tangenţiale problematicii încadrării în cîmpul muncii a persoanelor din grupurile social 

vulnerabile în general şi a persoanelor cu dizabilităţi în particular,  specialiştii Agenţiei 

Naţionale şi a agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au participat şi în 

cadrul evenimentelor organizate de către alte organizaţii preocupate de incluziunea 

socială. 

A fost elaborat și aprobat la 30 august 2013 prin Ordinul ministrului Muncii, 

Protecție Sociale și familiei, nr. 145 Curriculumul și Suportul de curs pentru instruirea 

specialiștilor angajați în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă  

și a structurilor sale teritoriale în oferirea sprijinului persoanelor cu dizabilități la 

încadrarea în cîmpul muncii. 

Curriculumul menționat a fost elaborat în scopul consolidării capacităților 

specialiștilor angajați în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și 

a structurilor sale teritoriale, pentru oferirea sprijinului persoanelor cu dizabilități la 

încadrarea în cîmpul muncii. 

Totodată menționăm că, problema de baza a integrării în cîmpul muncii a 

persoanelor cu dizabilități este nedorința angajatorilor de a angaja persoane cu 

dizabilități fără a beneficia de stimulente din partea statutului. În opinia agenților 

economici aceste stimulente ar fi: scutirea de la plata unor impozite sau acordarea 

subsidiilor pentru compensarea cheltuielilor de adaptare a locului de muncă și/sau de 

creare a locurilor noi de muncă. 

În acest context, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în urma 

examinarii practicilor europene în acest domeniu, a elaborat propuneri de completare și 

modificare a Legii nr.102-XV privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care au ca scop stimularea agenților 

economici pentru angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități prin 

compensarea cheltuielilor de adaptare și/sau creare a locurilor de muncă pentru 

persoanele cu dizabilități.  

 

Date statistice privind ocuparea în cîmpul muncii 

Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice - 43% din numărul 

total al persoanelor cu dizabilități în vîrstă de 15 ani şi peste sunt ocupați în cîmpul 

muncii. 

Nivelul de ocupare al persoanelor cu dizabilităţi este determinat de gradul de 

dizabilitate, astfel încît sunt ocupate:  

- 71,5% din numărul total al persoanelor cu dizabilitate medie; 

- 44,2% din numărul total al persoanelor cu dizabilitate accentuată; 

- 11,9% din numărul total al persoanelor cu dizabilitate severă.  

După statutul ocupaţional: 

- 68,9% din persoanele cu dizabilităţi lucrează pe cont propriu în agricultură;  

- 20,6% din persoanele cu dizabilităţi lucrează ca salariați în diferite domenii; 

- 5,4% din persoanele cu dizabilităţi ajută prin familie și nu sunt remunerați; 

- 4,6% din persoanele cu dizabilităţi lucrează pe cont propriu în activități 

neagricole (afaceri); 

- 0,4% din persoanele cu dizabilităţi sunt patroni a diferitor genuri de afaceri.  
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Respectarea prevederilor legislaţiei muncii în cadrul întreprinderilor unde 

activează persoane cu dizabilităţi  
 Activitatea Inspectoratul de Stat al Muncii în continuare este orientată spre 

monitorizarea modului de conformare a angajatorilor la prevederile legislaţiei muncii 

faţă de persoanele cu dizabilităţi. Astfel, pentru realizarea prevederilor capitolului V 

„Integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi” din Legea nr.60-XIX din 30 

martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pe parcursul 

anului  2013 Inspectoratul de Stat al Muncii a monitorizat modul de respectare a 

drepturilor la muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, pe parcursul anului, din 5200 

de unităţi economice vizitate cu prilejul controalelor, 2046 au fost unităţi cu un efectiv 

de personal de 20 şi mai mulţi salariaţi. 

Ca rezultat al controalelor s-au stabilit următoarele: 

- la 180 unităţi sunt rezervate 731 locuri de muncă pentru plasarea în cîmpul 

muncii al persoanelor cu dizabilităţi; 

- la 344 unităţi sînt angajate 971 persoane cu dizabilităţi; 

- la 97 unităţi există registru de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

- opt unităţi vizitate au informat Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de 

muncă despre locurile de muncă vacante rezervate.  

În cazul neconformării agenţilor economici la prevederile Legii nominalizate, 

inspectorii de muncă au înaintat angajatorilor prescripţii pentru înlăturarea 

deficienţelor depistate.  

 

II. Domeniul asistenţă medicală 

Pe parcursul anilor 2010-2013 Ministerul Sănătăţii a evaluat, modificat şi 

completat cadrul normativ din domeniul  protecţiei sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi, în vederea racordării la noua legislaţie privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi: 

În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XII din 28 martie 

1995, ținând cont de recomandările comitetului de Experţi ai OMS şi a Uniunii 

Europene a Medicilor Specialişti în Reabilitare medicală (2006), precum şi în 

contextul politicii Ministerului Sănătăţii în domeniul reabilitării medicale, au fost 

elaborate şi aprobate Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 432 din 25 mai 2011 ,,Cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului Reabilitare Medicală şi Medicină 

Fizică din Republica Moldova” şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 434 din 25 mai 

2011 ,,Cu privire la dezvoltarea serviciului de reabilitare neurologică în Republica 

Moldova”. 

Actele normative menţionate au drept scop prevenirea şi reducerea nivelului 

incapacităţii temporare şi stabile de muncă, îmbunătăţirea funcţiilor fiziologice şi 

mentale a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi sporirea capacităţii de participare 

activă a acestora în cadrul societăţii, menţinerea, maximal posibilă, a sănătăţii şi 

calităţii vieţii pacienţilor, prin aplicarea  coordonată şi combinată a diverselor măsuri  

în domeniul medical, clinic, funcţional, psihologic, social şi pedagogic. 
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Ministerul Sănătăţii pune un accent major pe dezvoltarea serviciilor de reabilitare, 

fortificarea capacităţilor instituţiilor medicale pentru prestarea acestor servicii, inclusiv 

a activităţilor de intervenţie timpurie la copii. 

De asemenea, în scopul asigurării dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a 

conduce mijloace de transport, pentru persoanele cu deficienţe de auz din grupa 1 

(categoriile: AM, A1, A2, A, B1, B) au fost introduse criteriul acuităţii vizuale, care va 

compensa deficienţa de auz la persoanele ce suferă de cofoză. Pentru persoanele din 

grupa 2 (categoriile: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, H, I), restricţiile 

introduce au fost făcute reieşind din securitatea pasagerilor pe care îi transportă şi 

riscurile ce pot surveni în cazul cînd conducătorul autovehiculului are deficienţe de 

auz. Modificările menţionate au drept scop excluderea discriminării pe criterii de 

dizabilitate a persoanelor cu deficienţe de auz. 

Totodată, prin circulara nr. 01-6/654 din 15.07.2013 Ministerul Sănătăţii a 

atenţionat conducătorii autorităţilor medicale competente, care poartă responsabilitate, 

conform legislaţiei în vigoare, de corectitudinea efectuării examinării medicale a 

conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, 

de a asigura executarea integrală a prevederilor normativelor în vigoare, cu 

examinarea minuţioasă a posibilităţilor de adaptare a vehiculelor pentru persoanele 

cu dizabiltăţi în fiecare caz individual.  

Alăturat informăm că, în scopul realizării efective a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, creării condiţiilor necesare pentru incluziunea lor socială prin asigurarea 

mobilităţii, angajării în muncă, participării la viaţa societăţii, Ministerul Sănătăţii a 

iniţiat, în baza propunerilor parvenite din teritoriu, elaborarea proiectului de 

modificare şi completare a Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor 

de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 12 din 19 ianuarie 2009 în contextul implementării 

prevederilor legislaţiei în vigoare privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Ministerul Sănătăţii monitorizează şi dirijează activităţile în domeniul protezării 

auditive, oculare şi protezării articulare, în vederea asigurării unei încadrări sociale cît 

mai eficiente a persoanelor cu dizabilităţi. 

Protezarea auditivă a pacienţilor adulţi în Republica Moldova se efectuează în 
cadrul Centrului Republican Funcţional de Audiologie, Protezare auditivă şi 
Reabilitare medico-pedagogică, Spitalului Municipal Bălţi, Spitalului Clinic 
Republican, Asociaţiei Medicale Teritoriale Centru. Protezarea auditivă se realizează 
din sursele bugetului de Stat, în conformitate cu Regulamentul de Protezare auditivă 
aprobat de Ministerul Sănătăţii în anul 2010. De remarcat, că protezarea auditivă la 

copii cu surditate severă şi profundă se efectuează binaural, fapt ce permite o 
reabilitare a auzului în stereofonie. Conform cerinţelor tehnice prezentate, la licitaţii 
sunt achiziţionate aparate digitale. 

O măsură importantă de reabilitare şi încadrare socială pentru persoanele cu 

dizabilităţi articulare constituie activităţile de endoprotezare, costurile acestora fiind 

acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Anual beneficiază 

de protezare articulară, contractată din  fondurile asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală circa 900 persoane. 

Serviciile în domeniul sănătăţii mentale:  
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Unul din rezultatele importante obţinute în cadrul proiectului a fost elaborarea şi 

aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală şi a 

Standardelor minime de calitate prin Hotărîrea Guvernului nr. 55 din 30.01.2012. 

Aceasta deja deschide perspective reale de creare a reţelelor de centre comunitare de 

sănătate mintală, care pot fi contractate direct de Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină ca entităţi legale, ceea ce va permite asigurarea durabilităţii în activitatea 

acestora. 

În cadrul colaborării moldo-elveţiene consemnate prin Memorandumul de 

înţelegere ,,Dezvoltarea sistemei serviciilor comunitare de sănătate mentală în 

Republica Moldova”, continue implementarea reformelor în domeniul serviciilor de 

sănătate mentală prin crearea, pilotarea şi extinderea sistemului multifuncţional se 

Servicii Comunitare de Sănătate Mentală. 

În scopul dezvoltării serviciilor de sănătate mintală la nivel comunitar cu 

integrarea acestora în cadrul serviciilor de asistenţă medicală primară prin Ordinul nr. 

610 din 24.05.2013 a fost aprobată Strategia de dezvoltare a serviciilor de sănătate 

mintală la nivel de comunitate şi integrare a sănătăţii mintale în asistenta medicală 

primară pentru anii 2013-2016”. 

La data de 14.11.2013 în cadrul ședinței Colegiului Ministerului Sănătății a fost 

examinată chestiunea cu referire la realizarea Programului Naţional de sănătate 

mintală pentru anii 2012-2016 în contextul integrării sănătății mintale în asistenţa 

medicală primară şi dezvoltarea serviciilor medicale  comunitare. 

 Pe parcursul anului a fost evaluată realizarea Programului Naţional de sănătate 

mintală pentru anii 2012-2016 în contextul integrării sănătății mintale în asistenţa 

medicală primară şi dezvoltarea serviciilor medicale comunitare (Ordinul 

Ministerului Sănătăţii nr. 1187 din 23.10.2013). 

Prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1520 din 31.12.2013 „Cu privire la 

realizarea Hotărîrii Colegiului Ministerului Sănătăţii nr. 6/3 din 14 noiembrie 2013” 

urmează punerea în aplicare a Hotărîrii Colegiului, care prevede dezvoltarea Centrelor 

Comunitare de Sănătate Mintală în toate teritoriile Republicii Moldova. 

Servicii de îngrijiri medicale comunitare la domiciliu.  

În scopul realizării programelor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri 

paliative, care ar permite sporirea accesului persoanelor cu dizabilităţi la acest tip de 

asistenţă medico-socială, recomandată de experţii internaţionali şi ai OMS, pe 

parcursul anilor 2010-2013 de către Ministerul Sănătăţii au fost  elaborate şi aprobate 

un şir de acte normative pentru aprobarea costului cazului asistat de îngrijiri medicale 

la domiciliu şi a îngrijirilor paliative, ceia ce permite prestarea serviciilor respective în 

baza contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină.  

A fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea îngrijirilor medicale la 

domiciliu (ordinul MS nr. 855 din 29.07.2013) şi Standardul National de îngrijiri 

medicale la domiciliu (ordinul MS nr. 850 din 29.07.2013). 

Contractarea directă a serviciilor menţionate de către CNAM a permis extinderea 

numărului prestatorilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi paliative. Actuali îşi 

desfăşoară activitatea: 147 prestatori de îngrijiri medicale la domiciliu contractaţi de 

CNAM; 2 prestatori de îngrijiri paliative/hospice direct contractaţi de CNAM; 7 

prestatori de îngrijiri paliative/echipe mobile direct contractaţi de CNAM. 



 21 

Totodată, în vederea asigurării unui standard de calitate a actului medical a fost 

elaborat, aprobat şi publicat Ghidul în Îngrijiri Paliative pentru medicii de familie, 

scopul căruia este acordarea suportului în luarea deciziilor terapeutice în privinţa unui 

pacient incurabil pentru medicii de familie cît şi alţi prestatori de servicii paliative. 

În scopul asigurării accesului nelimitat al persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile 

medico-sanitare, continue adaptarea acestora la necesităţile persoanelor defavorizate, 

inclusiv prin implementarea proiectului Băncii Mondiale privind Serviciile de Sănătate 

şi Asistenţa Socială. 

 

III. Domeniul învăţămînt şi educaţie 

În scopul asigurării respectării dreptului la educaţie a copiilor cu dizabilităţi în 158 

instituţii de învăţămînt din 20 regiuni ale ţării au fost pilotate modele de educaţie 

incluzivă (cu suportul şi asistenţa tehnică a ONG-urilor active în domeniu Keystone 

Human Services International Moldova Association (KHSIMA); A.O. CCF Moldova; 

A.O. LUMOS Foundation Moldova; A.O. „Femeia şi copilul – protecţie şi sprijin”; 

Centrul „Speranţa”, A.O. „Parteneriate pentru fiecare copil”).  

Pentru asigurarea unui pachet minim de servicii de educaţie incluzivă copiilor cu 

dizabilităţi şi determinarea costului acestora pentru un beneficiar şi planificarea 

mijloacelor financiare pentru serviciile respective a fost aprobat Regulamentul privind 

redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale 

(Hotărîrea Guvernului nr.351 din 29.05.2012). 

În vederea asigurării suportului didactico-metodic pentru incluziunea copiilor şi 

tinerilor cu dizabilităţi au fost elaborate şi implementate: 

1. Planul Educaţional Individualizat (Ordinul ministrului educaţiei nr.952 din 6 

decembrie 2012);  

2. Ghidul metodologic privind adaptările curriculare şi evaluarea progresului 

şcolar în contextul educaţiei incluzive (Ordinul ministrului educaţiei nr.139 din 

15.03.2012);  

3. Evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educative speciale incluşi în 

învăţămîntul obligatoriu (Ordinul ministrului educaţiei nr.245 din 24.04.2012). În anul 

de studii 2011-2012 au absolvit ciclul gimnazial în baza Planului Educaţional 

Individualizat 32 copii cu cerinţe educaţionale speciale din 9 raioane, incluşi în 

învăţămîntul general obligatoriu; 

4. Cursul „Educaţia incluzivă” (Ordinul Ministrului Educaţiei nr.90 din 

20.02.2012) - componentă obligatorie în formarea iniţială a cadrelor didactice la 

nivelurile învăţămîntului superior şi mediu de specialitate. Modulul „Educaţia 

Incluzivă” este implementat în colegii şi universităţi, la specialităţile cu profil 

pedagogic, începînd cu 1 septembrie 2012 în universităţi pentru ciclurile I şi II şi în 

colegiile pedagogice pentru anul IV.  

Totodată menționăm că, în scopul fundamentării legislativ-normative a activităților 

menite să asigure incluziunea socială a copiilor cu dizabilități, la 16 septembrie 2013 a 

fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.732 prin care a fost înființat la nivel național 

Centrul republican de asistenţă psihopedagogică (CRAP), iar la nivel local - Serviciul 

de asistenţă psihopedagogică raional/municipal (SAP) şi aprobat Regulamentul-cadru 

privind organizarea şi funcţionarea acestor instituții. 
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Înființarea respectivelor servicii a făcut posibilă facilitarea procesului de 

incluziune educaţională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din comunitate prin 

formarea unui mediu incluziv şi acordarea de suport copiilor, cadrelor didactice, 

familiei şi membrilor comunităţii. Astfel, în anul 2013 au fost dezinstituționalizați cca 

3500 de copii și încadrați în 400 de instituții de învățământ secundar general, față de 

1604 copii dezinstituționalizați în 2012, încadrați în 291 de instituții preuniversitare. 66 

de absolvenți cu cerințe educaționale speciale, incluși în învățământul secundar general 

din 14 raioane, au absolvit treapta gimnazială și au obținut certificat de absolvire a 

studiilor gimnaziale, faţă de 27 absolvenţi din 9 raioane în 2012.  

În cadrul proiectului “Extinderea modelului de succes privind incluziunea 

educațională a preșcolarilor din Republica Moldova”, realizat în parteneriat cu AO 

“Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin”, au fost create 3 grădinițe cu practici 

incluzive în raioanele Leova, Edineț și Ștefan-Vodă, pentru cca 100 de copii cu 

dizabilități. Au fost create serviciile specializate de reabilitare - psihologic, 

kinetoterapeutic, logopedic, psihopedagogic și dotate cu necesarul de inventar, utilaj, 

echipament de reabilitare, cărți și materiale didactice pentru copii și educatori.  

Mai mult, a fost inițiat procesul de pilotare a Standardelor pentru serviciile 

specializate ale grădiniței incluzive, adoptate de către Consiliul Național pentru 

Curriculum în decembrie 2012. A demarat procesul de pilotare a 3 modele 

educaționale comunitare pentru copiii de pînă la 3 ani în 10 instituții, preponderent din 

mediul rural.   

În lunile ianuarie - noiembrie 2012 au fost consolidate capacităţile a  cca 700 

 profesionişti şi factori de decizie în domeniul educaţiei incluzive. 

 În cadrul sesiunilor de Admitere au fost menţinute cota de 15 la sută din numărul 

total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru 

anumite categorii defavorizate de candidaţi, inclusiv copii cu dizabilități severe și 

accentuate şi copii cu deficienţe fizice şi senzoriale. Înscrierea la cota de 15 la sută se 

efectuează la solicitarea candidaţilor. Pe această dimensiune a crescut numărul 

persoanelor cu dizabilități înmatriculate, și acelor ai căror ambii părinţi sînt persoane 

cu dizabilități, cît şi a copiilor ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru 

apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova.  

 

IV. Domeniul cultură 

În scopul promovării Drepturilor persoanelor cu dizabilități în societate, 

Ministerul Tineretului și Sportului a inclus anual în calendarul acțiunilor sportive 

naționale și internaționale pe anii 2010-2013 acțiuni de participare la diverse competiții 

naționale și internaționale a persoanelor cu dizabilități. 

În scopul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități Ministerul Culturii a 

iniţiat elaborarea unor proiecte de modificare şi completare a actelor legislative, în care 

vor fi incluse anumite prevederi ce ţin de asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi la valorile culturii naţionale şi universale.  

Respectiv, în vederea asigurării incluziunii sociale şi culturale a persoanelor cu 

dizabilităţi, ministerul şi instituţiile subordonate au întreprins acţiuni concrete în 

vederea facilitării accesului acestora la manifestările culturale desfăşurate. Astfel, prin 

acţiuni contrete şi permanente, în perioada de referinţă, s-au creat condiţii de acces la 
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serviciile culturale, inclusiv la valorile istorico-culturale şi colecţiile muzeale. Toate 

muzeeele din republică oferă persoanelor cu dizabilităţi intrare liberă la expoziţiile 

permanente şi cele tematice, iar în fiecare an la 18 mai, de „Ziua Internaţională a 

Muzeelor”, beneficiază de excursii gratuite. 

Pe parcursul anilor, instituţiile teatral-concertistice oferă persoanelor cu dizabilităţi 

bilete cu preţ redus şi asigură accesul gratuit la anumite spectacole conform solicitării 

instituţiilor specializate. Astfel, Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, pe 

parcursul a mai multor ani consecutiv organizează Festivalul – concurs „Aş vrea să fiu 

şi eu o stea”, la care au participat peste 100 de copii cu dizabilităţi din localităţile: 

Basarabeasca, Bălţi, Soroca, Cahul etc. În sală au fost prezenţi peste 300 de spectatori 

de la Societatea Orbilor din Moldova, Societatea Invalizilor din RM, de la instituţiile 

de învăţămînt pentru copii cu dizabilităţi. La spectacolul de gală a laureaţilor au fost 

înmînate  premii oferite de Preşedinţia Republicii Moldova şi Ministerul Culturii. Au 

fost menţionate: Casa de Cultură a Asociației Surzilor din Moldova, Centrul de creaţie 

a copiilor din Leova, Şcoala-internat pentru copii cu deficienţe din Hînceşti şi Centrul 

de plasament temporar al copiilor în situaţie de risc „Brînduşa” , oraşul Hînceşti.  De 

asemenea, Filarmonica Naţională organizează anual în cadrul Sărbătorilor de Crăciun 

şi al Festivalului Internaţional de Muzică „Mărţişor”, concerte de binefacere pentru 

toate persoanele cu dizabilităţi. 

În vederea adaptării obiectivelor de menire culturală, în toate instituţiile din 

subordine s-au creat căi de acces pentru persoanele care se deplasează în scaune cu 

rotile. În bibliotecile naţionale au fost amenajate locuri speciale dotate cu calculatoare. 

Pe parcursul perioadei de raportare, Ministerul Culturii a întreprins acţiuni în 

vederea participării persoanelor cu dizabilităţi la diverse activităţi cultural-artistice 

după cum urmează: festivalul-concurs republican al Formaţiilor de amatori şi a 

lucrărilor de artizanat ale membrilor Societăţii Orbilor din Moldova sub genericul 

„Plaiul natal-floare de Dor”. Etapele zonale s-au desfăşurat în oraşele Criuleni, 

Chişinău, Vulcăneşti şi Soroca, cu participarea a 32 de colective din 29 de raioane ale 

republicii, care au întrunit peste 400 de persoane cu deficienţe vizuale. La etapa finală 

a concursului au participat peste 300 de persoane de pe întreg teritoriul ţării şi au fost 

selectate circa 70 de creaţii artistice şi 500 de lucrări de artizanat. Ministerul Culturii a 

oferit premii speciale pentru învingători. Respectiv, a fost organizată ediţia a II a 

festivalului republican de dans pentru copii cu deficienţe de auz şi vorbire. 

În perioada sărbătorilor de iarnă instituţiile teatrale din subordinea ministerului au 

prezentat spectacole de caritate cu intrare liberă pentru copiii din şcolile-internat.  

În perioada de referinţă, au fost organizate cursuri de instruire pentru meserii ce ţin 

de artizanat şi meşteşuguri populare, avînd posibilitatea de aşi expune lucrările 

confecţionate în cadrul unei expoziţii special amenajate la Muzeul Naţional de 

Etnografie şi Istorie Naturală. În instituţiile de învăţămînt artistic subordonate 

ministerului îşi fac studiile studenţi şi elevi cu dizabilităţi, la Academia de  Muzică, 

teatru şi Arte Plastice -3 persoane, Colegiul de Arte Plastice -3 persoane, Colegiul de 

Arte Soroca -3 persoane. Actualmente, în instituţiile de învăţămînt artistic sunt înscrişi 

la studii la diverse specialităţi, interpretare instrumentală, design, arte plastice, 12 

persoane cu dizabilităţi. 

În scopul asigurării necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi la instituţiile de menire 

culturală existente, Ministerul Culturii a efectuat controale la toate instituţiile din 
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domeniul culturii, în vederea creării accesului în interiorul instituţiilor pentru 

persoanele care se deplasează în scaune cu rotile. Exigenţa dată se respectă 100%. 

Respectiv, în statutele instituţiilor subordonate care au fost modificate pe parcursul 

perioadei de referinţă, au fost introduse prevederi speciale în vederea creării unor tarife 

privilegiate pentru persoanele cu dizabilităţi pentru acordarea serviciilor culturale. 

Pe parcursul anilor de referinţă, în vederea adaptării sistemelor informaţionale 

necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi, în comun cu Agenţia Informaţională de Stat 

„Moldpres” şi Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-

Moldova” au fost organizate mai multe materiale despre problemele persoanelor cu 

dizabilităţi care practică meşteşugăritul popular, despre participarea persoanelor cu 

dizabilităţi la acţiunile cultural-artistice etc. Pe pagina web a Ministerului Culturii este 

plasată informaţia referitor la serviciile culturale, iar la rubrica „Instituţii” se găsesc 

detalii referitor la programele şi serviciile culturale destinate persoanelor cu 

dizabilităţi. Inclusiv, în comun cu Instituţia publică naţională a audiovizualului 

Compania „Teleradio-Moldova” şi muzeele din republică a fost lansată o emisiune 

despre valorile istorico-culturale cu transmisiune pentru surdo-muţi. 

Pe parcursul perioadei de referinţă, instituţiile subordonate au întreprins acţiuni 

concrete în vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilităţi la manifestările 

culturale desfăşurate, cum ar fi: 

Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P.Haşdeu” din oraşul Cahul au prezentat 

5 spectacole gratis: „Aventurile Scufiţei Roşii”, „Cuiul lui Pepelea” şi Cocoşelul 

Neascultător” susţinute la şcoala pentru copii cu deficienţe de auz din or. Cahul, 

inclusiv două spectacole „În călătorie spre Moş Crăciun”, cu intercalarea programului 

artistic a copiilor de la Centrul copiilor cu dizabilităţi de pe lîngă şcoala primară 

„A.Donici” din Cahul, precum şi spectacolul „Peripeţiile Scufiţei Roşii” susţinut la 

şcoala-internat din oraşul Orhei. 

Teatrul Republican „Luceafărul”, în perioada sărbătorilor de iarnă, a prezentat 

spectacolul „Prinţesa şi porcarul” vizionat de 167 copii cu dizabilităţi, Centrul pentru 

Copilărie, Adolescenţă şi Familie, de la centrele comunitare din sectorul Centru, 

Rîşcani, Centrul „Speranţa”, precum şi spectacolul „Aladin” după „O mie şi una de 

nopţi” a fost vizionat de 276 de copii de la Asociaţia ONG-urilor active în domeniul 

Protecţiei Copilului şi Familiei, Asociaţia obştească „Vicon” din s. Taraclia, r-ul 

Căuşeni, A.O. „Copiii în siguranţă” de la Hînceşti, Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu 

Handicap fizic” de la Peresecina, Orhei, Centrul de plasament de tip familial „Small 

Group Homes” din Criuleni, Centrul „Profamilia” din Căuşeni, Fundaţia „Regina 

Pacis”. 

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” a continuat proiectul social- 

cultural „Opera şi baletul - mai accesibile pentru copiii defavorizaţi”, prin intermediul 

căruia copiii cu dizabilităţi din şcolile - internat din toată ţara au vizionat trei 

spectacole: baletul „Lacul lebedelor” şi „Spărgătorul de nuci” de P. Ceaikovski şi 

opera „Traviata” de G.Verdi. De asemenea în cadrul acţiunii „Împreună reuşim” în 

colaborare cu Pretura Centru şi organizaţiile obşteşti („Pas cu pas”, „Credinţa”, 

„Mamele pentru viaţă”, „Speranţă şi sănătate”, „Viaţă nouă”) a oferit pentru persoanele 

cu dizabilităţi spectacolul „Paiaţe” de R. Leoncavallo. 

Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” a prezentat spectacolul „Приключения 

Винни-Пуха” pentru clasele de copii din s. Popenchi şi or. Bender. Pentru copiii 
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internaţi la Spitalul Oncologic din mun. Chişinău au fost organizate matinee de 

Crăciun. 

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici” a susţinut în teritoriu, la casele de copii 

din Hînceşti, Orhei, Hîrboveţ, Ungheni, Crihana Veche, Cahul, Teleneşti,  Albineţul 

Vechi, Făleşti, Ialoveni, Ivancea, Ceadîr-Lunga, 24 de spectacole: „Pomul lui Goriţă”, 

„Făt-Frumos din lacrimă”, „Luceafărul”, „Planeta de rouă”, „Motanul încălţat”, 

„Omuleţii de zăpadă”, „Prin poveste rostogol”, şi spectacolele susţinute în limba rusă 

„Серебренное корытце”, „Сказка-цепочка”, „Стойкий оловянный солдатик”, 

„Доктор Айболит” şi 25 de spectacole pe propria scenă, în cadrul cărora au avut 

intrare liberă 3700 de persoane cu dizabilităţi.  

Filarmonica Naţională „S. Lunchevici” a repartizat persoanelor cu dizabilităţi 50 

de abonamente muzicale, desfăşurate după un program special care cuprinde 5 lecţii-

concerte; pe parcursul stagiuniii concertistice a oferit acces gratuit la diverse concerte 

pentru 150 persoane; în colaborare cu Asociaţia „Pro-Tineret” a fost organizat 

Festivalul-concurs „Aş vrea să fiu şi eu o stea” în cadrul căruia au participat 43 copii 

cu dizabilităţi; în sală au fost 700 spectatori de la diverse organizaţii cum ar fi: 

Asociaţia invalizilor, Asociaţia orbilor din Republica Moldova şi altele. Filarmonica 

Naţională colaborează în fiecare an cu Asociaţia orbilor, astfel la fiecare concert 

organizat de instituţie, 25 persoane cu dizabilităţi au acces gratuit. 

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, în cadrul proiectului „Teatrul – un bun prilej 

de incluziune socială pentru persoanele cu dizabilităţi”, a asigurat vizionarea gratuită a 

spectacolelor din repertoriu atît pentru grupuri de copii cu dizabilităţi, cît şi pentru 

copiii de la Centrele de Plasament. 

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală de comun acord cu Asociaţia 

Obştească „Filocalia” a organizat expoziţia de creaţie a copiilor cu genericul 

„Talentele depăşesc secolele”, la care au participat copii de la şcolile-internat din 

republică, expoziţia de fotografii „Lumea copiilor” şi atelierul „Încondeierea ouălor” la 

care au participat copii de la şcolile-internat nr.2 şi nr.5. Pe parcursul vacanţei de vară 

copii de la Fundaţia „Regina Pacis” şi „Concordia” au beneficiat de excursii prin sălile 

muzeului cu demonstrarea filmelor despre natură. Pe parcursul perioadei respective, au 

fost organizate şi desfăşurate activităţi cu copii cu dizabilităţi după cum urmează: 

Săptămîna ecologică la Centrul de plasament „Casa Concordia”, Master-class 

„Încondeierea ouălor” la Şcoala-internat „Coneordid”, „Demonstrarea costumului 

popular” la Centrul de plasament „Casa Concordia” împreună cu Asociaţia Art-

Labirint, „Modelarea din argilă”, Excursie tematică „Portul popular” la Şcoala-internat 

Străşeni, excursie tematică „Situaţia ecologică din Republica Moldova”, master-class 

„Masca populară” la Şcoala-internat Cinişeuţi, r-ul Rezina, inclusiv excursii gratis 

pentru copii de la Şcoala internat cu dizabilităţi locomotorii, Asociaţia orbilor din 

Republica Moldova, Asociaţia Surzilor din Moldova. 

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei a stabilit un parteneriat cu centrul comunitar 

pentru copii şi tineret (persoane cu dizabilităţi psihomotorii) şi a elaborat o serie de 

programe speciale pentru beneficiarii centrului precum: prelegeri, vizite virtuale în 

expoziţiile muzeului amplasate la etaj şi vizite ineractive în galeriile muzeului. Copiii 

şi tinerii de la Centru au participat cu regularitate la evenimentele organizate la muzeu 

cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeelor, Nopţii muzeelor, Carnavalul copiilor. De 
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asemenea, copii au participat la concursul de desen „Un Crăciun dăruit personajului 

iubit”, cîştigătorii au primit diplome şi cadouri. 

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a organizat ghidaje pentru 177 persoane de 

la Centrul de reabilitare şi informare a orbilor, Şcoala-intrenat nr.2, Chişinău, şcoala - 

internat din Orhei, Asociaţia Creştină de caritate. Au fost organizate 24 de ghidaje, 

două lecţii muzeale interactive, trei ateliere de creativitate şi o manifestare caritabilă cu 

genericul „Colindăm, colindăm iarna”. De serviciile cultural-educaţionale au beneficiat 

495 de persoane cu dizabilităţi, persoane cu nevoi speciale din centrele de plasament. 

Printre beneficiarii activităţilor muzeale au fost: Casa de copii din Bender, Casa de 

copii municipală, Chişinău, Şcoala – internat din Străşeni, Şcoala-internat din Bender, 

Şcoala-internat de tip sanatorial din Ivancea, Orhei, Şcoala auxiliară-internat Chişinău, 

Şcoala specială pentru copii surzi şi cu surditate tardivă, Cahul, Gimnaziul-internat 

nr.2, Chişinău, Gimnaziul-internat nr.3, Chişinău, Centrul de plasament de tip familial 

„Concordia”, s. Pîrîta, Dubăsari, Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa 

Gavroche” din Chişinău, Centrul Naţional de informare şi reabilitare a Societăţii 

Orbilor, Centrul de plasament din Teleneşti, Centrul de reabilitare „Memoria”, 

inclusiv, muzeul a organizat o acţiune de caritate pentru copii bolnavi de cancer. Mai 

menţionăm că, muzeul dispune de rampă de acces în clădire pentru persoanele cu 

handicap locomotor.  

Casa-Muzeu „A.S.Puşkin”, pentru persoanele cu dizabilităţi asigură accesul gratuit 

la diverse expoziţii, întîlniri, discuţii, prelegeri, programe literar-muzicale, în cadrul 

manifestărilor anuale „Sărbătoarea Poeziei Puşkiniene”, care se desfăşoară la filiala 

Muzeului din s. Dolna. Pentru persoanele cu dizabilităţi s-a rezervat gratuit un autobuz. 

În perioada de referinţă, Biblioteca Naţională, în scopul asigurării incluziunii 

sociale a persoanelor cu dizabilităţi, a efectuat un complex de acţiuni şi servicii după 

cum urmează:  

- Continuarea înscrierii gratuite a persoanelor cu dizabilităţi şi acordarea asistenţei 

speciale la un post informaţional, organizat pe holul blocului central.  

- Instalarea balustradelor la pista de pe scările de la intrarea în blocul central şi la 

scările din holurile clădirilor Bibliotecii Naţionale. 

- Acordarea asistenţei informaţionale şi de documentare persoanelor cu 

dizabilităţi, beneficiari de împrumut la domiciliu a documentelor necesare, care sunt 

transmise solicitanţilor prin intermediul persoanelor tutelare şi lucrătorilor sociali. 

- Accesarea la distanţă prin intermediul paginii Web a Bibliotecii, a catalogului 

electronic, bazelor de date locale, publicaţiilor, elaborate de Biblioteca Naţională şi a 

diverselor informaţii referitoare la enciclopedii, dicţionare etc. 

- Implementarea în continuare a serviciului interactiv „Întreabă bibliotecarul”. 

- Accesul gratuit la Internet, comandarea documentelor necesare pe cale 

electronică, prin telefon, organizarea expoziţiilor virtuale. 

- Organizarea centrului ProEuropean de servicii şi comunicare. 

- Prelungirea programului de lucru cu 2,5 ore pentru satisfacerea necesităţilor şi 

intereselor utilizatorilor. 

- Digitalizarea documentelor patrimoniale din colecţiile Bibliotecii Naţionale şi 

crearea Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica (www.moldavica.bnrm.md), care în 

prezent conţine 2600 obiecte digitale. 

http://www.moldavica.bnrm.md/
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- Pentru 5 salariaţi al Bibliotecii naţionale (persoane cu dizabilităţi) a fost acordat 

ajutor material. 

- Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” a încheiat acorduri de 

colaborare cu Liceul Tehnologic pentru copii cu vederea slabă, Şcoala auxiliară 

internat nr.5, Şcoala auxiliară nr.7, Casa de copii „Concordia”, în vederea atragerii 

copiilor la bibliotecă, la lectură. Copii sunt antrenaţi în diverse activităţi culturale, 

informaţionale şi educaţionale. Bibliotecarii efectuează periodic vizite în aceste 

instituţii de învăţămînt. Biblioteca are printre beneficiari 104 copii cu dizabilităţi, care 

frecventează permanent biblioteca. 

În acest context, integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi reprezintă una din 

responsabilităţile autorităţilor publice, societăţii civile, deoarece dreptul persoanelor cu 

dizabilităţi la incluziunea socială este mai mult decît un imperativ. Respectiv, 

persoanele cu dizabilităţi beneficiază: de acces la materialele culturale în formate 

accesibile; de acces în locurile destinate reprezentaţiilor sau serviciilor culturale cum ar 

fi teatre, muzee, cinematografe, biblioteci, instituţii de învăţămînt artistic, şi de acces la 

monumente şi situri de importanţă culturală naţională; acordarea posibilităţilor 

persoanelor cu dizabilităţi să-şi dezvolte şi să utilizeze potenţialul creator, artistic şi 

intelectual nu numai în beneficiul propriu, ci şi al societăţii; asigurarea măsurilor 

corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind recunoaşterea şi 

susţinerea identităţii culturale şi lingvistice specifice, inclusiv a limbajelor mimico-

gestuale şi culturii persoanelor cu deficienţe de auz. 

Tototdată, informăm că atît ministerul cît şi instituţiile teatral-concertistice, 

bibliotecile, muzeele au realizat multiple acţiuni de reabilitare şi intgrare socială a 

persoanelor cu dizabilităţi, fiind create condiţii de acces în instituţii, intrare gratuită la 

expoziţiile permanente şi cele tematice, acces la valorile istorico-culturale; la 

bibliotecile naţionale sunt amenajate locuri speciale de activitate dotate cu computere; 

se organizează excursii şi spectacole gratuite la solicitarea Societăţii invalizilor, 

Societăţii orbilor, Societatea persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire.  

Ministerul Tineretului și Sportului a inclus anual în calendarul acțiunilor sportive 

naționale și internaționale pe anii 2010-2013 acțiuni de participare la diverse competiții 

naționale și internaționale a persoanelor cu dizabilități. 

 

      Implementarea Planului de acţiuni al Strategiei de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013): 
În  conformitate cu obiectivele şi acţiunile prevăzute în Planul de acţiuni al 

Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pe parcursul anilor 2010 - 

2013 au fost întreprinse următoarele măsuri:  

Obiectivul 1. Racordarea cadrului legislativ-normativ naţional la standardele 

europene şi la cele internaţionale privind protecţia drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi 

La data de 27 iulie 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 155-159, art. 

508 şi a intrat în vigoare Legea nr. 60-XIX din 30 martie 2012, privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi. Lege stabileşte un cadru general de garanţii şi 

servicii sociale în conformitate cu standardele europene şi internaţionale privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi are menirea de a racorda 
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reglementările în acest sens la standardele europene şi internaţionale privind protecţia 

acestei categorii de persoane. 

Prezenta Lege are ca obiect de reglementare incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, bazat pe respectarea drepturilor şi a libertăţilor  fundamentale ale omului, 

şi reglementează drepturile persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a 

acestora, de asemenea garantează posibilităţi pentru participare în toate domeniile 

vieţii, fără discriminare, de rînd cu ceilalţi membri ai societăţii. 

Necesitatea adoptării unei noi legi este a fost determinată şi de soluţionarea 

insuficientă a problemelor de incluziune socială cu care s-au confruntat persoanele cu 

dizabilităţi.  

Din punct de vedere structural, legea cuprinde zece capitole: 

• Capitolul I. Dispoziţii generale; 

• Capitolul II. Determinarea dizabilităţii;  

• Capitolul III. Accesibilitatea; 

• Capitolul IV. Educarea, instruirea şi pregătirea profesională a persoanelor cu 

dizabilităţi;  

• Capitolul V. Integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi;  

• Capitolul VI. Sănătatea, recuperarea medicală şi socială a persoanelor cu 

dizabilităţi;  

• Capitolul VII. Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi;  

• Capitolul VIII. Autoritățile responsabilede incluziunea social a persoanelor cu 

dizabilități; 

• Capitolul IX. Asociaţiile obşteşti a peroanelor cu dizabilităţi;  

• Capitolul X. Dispoziţii finale și tranzitorii.  

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 60-XIX din 30 martie 2012 privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi a fost iniţiat procesul de elaborare a 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare în vederea 

ajustării şi aducerii ei în concordanţă cu prevederile Legii menţionate, care a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 70 din 31 ianuareie 2014, și transmis 

Parlamentului spre examinare și adoptare. 
 Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1019 din 14.12.2013 a fost aprobat și transmis 

Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 

499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de 

cetățeni, care prevede majorarea începînd cu 01.04.2014 a alocațiilor sociale de stat și 

alocațiilor de îngrijire, însoțire și supraveghere.  

 Majorarea alocațiilor sociale de stat și alocaţiei pentru îngrijire va constitui un 

suport semnificativ şi va contribui la îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi 

severe care au nevoie de îngrijire permanentă din partea altei persoane, totodată va 

creşte gradul de independenţă şi incluziune a acestor persoane în societate.  

De asemenea menționăm că, în scopul eficientizării și garantării sistemului de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilități conform prevederilor Convenţiei ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (ratificată prin Legea nr.166 din 09 iulie 

2010) şi Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat şi prezintă spre 

examinare şi avizare proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislativ”. Proiectul prevede 
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ajustarea cadrului legislativ existent, şi anume Codul fiscal al Republicii Moldova Nr. 

1163-XIII din  24 aprilie 1997 și Legea 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la 

tariful vamal*, la prevederile art. 49, alin. (2) al Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

Totodată, în contextul ratificării Convenției ONU privind drepturile persoanelor 

cu dizabilități și în scopul realizării art. 12 al Convenției a fost inițiată reforma privind 

ajustarea cadrului legislativ privind recunoașterea faptului că persoanele cu dizabilități 

se bucură de asistență juridică în condiții de egalitate cu ceilalți, în toate domeniile 

vieții. În acest context menționăm că a fost elaborat conceptul Serviciului Național de 

Patronaj. În scopul punerii în aplicare a prevederilor art. 19  al Convenției, cu suportul 

unei echipe de experți sub egida OMS Moldova, pentru Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății a fost realizat un Studiu privind evaluarea 

necesităților beneficiarilor pentru un trai în comunitate din cadrul instrituțiilor de 

sanătate mintală din Republica Moldova. Reieșind din recomandările experților 

privind necesitatea reformării internatelor psihoneurologice din țară, a fost elaborat un 

concept al Planului pentru dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării 

persoanelor adulte cu dizabilități psihosociale din cadrul Internatelor 

psihoneurologice, care urmează a fi supus consultărlor publice și aprobării. 

Suplimentar, pentru promovarea unei politici sociale coerente și consegvente, 

ajustate la condițiile perioadei pe care o trăim, a fost inițiat procesul de ajustare a 

cadrului normativ care reglementează activitatea instituțiilor  rezidențiale. Noile 

prevederi au drept scop asigurarea accesului la serviciile rezidențiale subordonate 

ministerului, tuturor solicitanților de ajutor prin contractarea serviciilor cu plată. Din 

cauza lipsei anumitor prevederi care ar legifera veniturile obținute de către instituțiile 

sociale în urma prestării serviciilor cu plată, persoanele care nu se încadrau în 

criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de serviciul respectiv din contul bugetului 

de stat, nu puteau accesa serviciile sociale respective. 

În acest context menționăm că, în anul 2013 a fost elaborat proiectul Hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 257 din 03 

martie 2008 cu privire la mijloacele speciale ale instituțiilor de asistență socială 

suboardonate Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

Concomitent au fost elaborat ,,Regulamentul privind modul de organizare și 

funcționare și Standartele minime de calitate ale Azilului Republican pentru invalizi și 

pensionari din mun. Chișinău”, aporobate prin Ordinul Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei nr. 205 din 18 decembrie 2013 și ,,Regulamentul privind modul de 

organizare și funcționare și Standardele minime de calitate ale Centrului Republican 

de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului din s. Cocieri, rl. Dubăsari” 

aprobate prin Ordinul Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 206 din 18 

decembrie 2013. 

  

Obiectivul 2. Reorganizarea structurilor și a instituțiilor responsabile de 

coordonarea sistemului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități 

Urmare a adoptării Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi, prin Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 23 ianuarie 2013 ,,Cu 

privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă” a fost reorganizată  

instituţia responsabilă de procesul determinare a dizabilității. 
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Prin aprobarea Hotărîrii Guvernului menționată mai sus a fost aprobată Structura și 

Regulamentul de activitate a Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și 

Capacității de Muncă, precum și Instrucțiunea privind modul de determinare a 

dizabilității și capacității de muncă, care au ca scop îmbunătăţirea procesului de 

determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, inclusiv prin implementarea  

modelului medico-social şi anume aplicarea unor noi criterii de determinare a 

dizabilităţii şi capacităţii de muncă, angajarea unităţilor de specialişti din domeniul 

asistenţei sociale, precum şi unificarea instituţională a procesului de determinare a 

dizabilității (copii sunt expertizaţi tot de către CNDDCM și nu de Consiliile medicale 

consultative ale instituţiilor medico-sanitare publice). 

 Implementarea Hotărîrii Guvernului contribuie incontestabil la îmbunătățirea 

procesului de determinare a dizabilității în vederea asigurării incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi ajustării legislaţiei naţionale în vigoare la 

prevederile celei internaţionale.  

 Întru buna funcționare a Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și 

Capacității de Muncă, în fiecare Consiliu au fost extinse echipele de medici experți  cu 

asistenți sociali, psihopedagogi și pediatri. 

 În ceea ce privește perfecţionarea cadrelor, care activează în cadrul Consiliului 

Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă şi consiliilor 

teritoriale, au fost organizeate cursuri de instruire şi perfecţionare internă/externă în 

cadrul instituţiilor superioare de profil, bazelor clinice, conform programelor de 

instruire stabilite şi organizate, după caz, de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei. Periodic specialiștii din domeniu 

sunt atestați de către comisiile respective de profil. 

 Acțiunea privind crearea în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă a unui sistem informaţional automatizat de 

evidenţă a persoanelor cu dizabilităţi este planificată pentru a fi impementată în 

perioada anilor 2014-2015. 

De asemenea Ministerul Sănătăţii a elaborat şi aprobat  Ordinul nr. 165 din 

21.02.2013 ,,Cu privire la organizarea trimiterii la expertizare pentru determinarea 

dizabilităţii şi capacităţii de muncă”. 

Prin ordinul menţionat a fost aprobat Regulamentul privind modalitatea de 

trimitere a persoanelor pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă şi 

organizarea măsurilor de reabilitare medicală pentru persoanele cu dizabilităţi, care 

are drept scop implementarea modelului nou de determinare a dizabilităţii şi 

capacităţii de muncă, organizarea selectării şi trimiterii persoanelor la Consiliul 

Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, avînd ca obiective 

finale incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.  

Totodată, documentul vizat prevede organizarea informării personalului medical 

şi pacienţilor privind principiile noi de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de 

muncă, bazate pe incluziunea sociale a persoanelor cu dizabilităţi,  organizarea 

măsurilor de conlucrare a instituţiilor medico-sanitare publice cu Consiliul Naţional 

pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi structurile subordonate 

acesteia, structurile teritoriale de asistenţă socială, asigurări sociale, ocuparea forţei de 

muncă şi din domeniul educaţiei în scopul acumulării de informaţii despre persoanele 

ce necesită expertizare sau reexpertizare, organizarea măsurilor de reabilitare 
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medicală a pacienţilor cu deficienţe funcţionale în baza recomandărilor generale din 

programele individuale de reabilitare şi incluziune socială. 

Suplimentar, în scopul reglementării activităţii instituţiilor medico-sanitare şi 

eficientizarea expertizei capacităţii de muncă a persoanelor Ministerul Sănătăţii a 

elaborat Ordinul nr. 958 din 28.09.2012 ,,Cu privire la eficientizare expertizei 

incapacităţii temporare de muncă”, care prevede îmbunătăţirea calităţii expertizei 

incapacităţii de muncă atît în cazurile de prelungire a certificatelor de concediu 

medical pentru tratamentul de durată, cît şi trimiterea pacienţilor pentru determinarea 

dizabilităţii la Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de 

Muncă.  

De asemenea, Ministerul Sănătății a elaborat ordinul prin care indică 

conducătorilor Institutului de Ftiziopneumologie «Chiril Draganiuc», Institutului 

Oncologic, Spitalului Clinic de Psihiatrie, Institutului Mamei şi Copilului de a asigura 

condiţiile necesare pentru activitatea Consiliului specializat pe profil oncologic, 

Consiliului specializat pe profil ftiziopneumologie şi infecţii, Consiliului specializat pe 

profil psihiatric, Consiliului specializat pe profil pediatric, și să ofere spaţii 

corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii acestora în condiţiile prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

Totodată, începînd cu 01.01.2013 instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală 

primară sunt obligați să transmită competenţele de determinare  a dizabilităţii la copii 

Consiliului specializat pe profil pediatric, conform noii metodologii de determinare a 

gradului de dizabilitate la copii. 

  

Obiectivul 3. Elaborarea şi aprobarea unei noi metodologii de determinare a 

dizabilităţii la copii şi la adulţi, în conformitate cu prevederile Clasificării 

internaţionale a funcţionalităţii, dizabilităţii şi sănătăţii 

Un pas important pentru reformarea sistemului de protecţie socială a persoanelor 

cu dizabilităţi îl reprezintă criteriile noi de determinare a dizabilităţii la copii şi la 

adulţi 

Astfel, în conformitate cu prevederile Clasificării internaţionale a funcţionalităţii, 

dizabilităţii şi sănătăţii a fost elaborată şi aprobată metodologia nouă de determinare a 

dizabilităţii la adulţi prin ordinul comun al Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi 

Familiei şi Ministerul Sănătăţii nr. 12/70 din 28.01.2013 ,,Cu privire la aprobarea 

criteriilor de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă la persoanele adulte”. 

 Prin ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei nr.13/71/41 din 28 ianuarie 2013 „Cu 

privire la aprobarea criteriilor de determinare a disabilităţii la copii în vîrstă pînă la 

18 ani” au fost aprobate: Lista bolilor şi stărilor patologice pentru determinarea 

dizabilităţii la copii în vîrstă pînă la 18 ani şi Chestionarul de evaluare a capacităţilor 

performanţelor copiilor în activităţi şi participare.  

Concomitent, prin ordinul comun al Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi 

Familiei şi Ministerul Sănătăţii nr. 89/576 din 17.05.2013 au fost aprobate ,,Listele 

maladiilor şi stărilor patologice însoţite de deficienţe funcţionale ireversibile, care 

servesc drept bază pentru stabilirea dizabilităţii fără termen de reexpertizare la adulţi 

şi la copii”.  
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Prin elaborarea şi aprobarea noilor criterii se urmăreşte scopul de a implementa  

modelul medico - social în procesul de determinare a dizabilităţii, care va favoriza 

incluziunea în sistemul educativ a copiilor şi în cîmpul muncii a adulţilor. 

 

 Obiectivul 4. Diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu 

dizabilităţi 

 În scopul garantării calităţii serviciilor sociale prestate, actualmente se 

promovează mecanismul naţional de evaluare, acreditare şi monitorizare a prestatorilor 

de servicii sociale. În acest sens, a fost elaborată și adoptată Legea nr.129 din 

08.06.2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale. Acreditarea v-a asigura 

respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale. 

 Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 28.12.2012 a fost aprobat 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului naţional de acreditare a 

prestatorilor de servicii sociale, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia. 

 În contextul dezvoltării serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi 

comunicăm următoarele: 

Au fost elaborate și aprobate reglementări și standarde minime de calitate ce țin de 

organizarea și funcționarea mai multor tipuri de servicii sociale, inclusiv:  

- prin Hotărîrea Guvernului nr. 711 din 09.08.2010 au fost aprobate  

Regulamentul–cadru şi Standardele minime de calitate pentru serviciul social 

„Locuinţă protejată”. Serviciul social „Locuinţă protejată” este un serviciu social 

specializat, scopul acestuia este de a crea condiţii pentru dezvoltarea deprinderilor 

necesare unei vieţi autonome, deprinderilor de autoservire,  asigurarea condiţiilor 

minime de trai, în vederea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu dizabilităţi 

mintale. În prezent, în republică activează 3 servicii „Locuinţă protejată”, pentru 10 

beneficiari. 

-  prin Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 8 octombrie 2010 au fost aprobate  

Regulamentul–cadru şi standardele minime de calitate pentru serviciul social „Casă 

comunitară”. Serviciul social „Casă comunitară” are ca scop îngrijirea permanentă a 

persoanelor cu dizabilităţi mintale şi dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi 

socializare a acestora. Persoanele cu dizabilităţi în cadrul serviciului beneficiază de: 

cazare, asigurare a condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare, 

protecţie şi supraveghere a stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi suport 

permanent,  condiţii pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a 

climatului favorabil dezvoltării personalităţii, asigurarea accesului beneficiarilor la 

educaţie. În prezent, în republică activează 6 servicii „Casă comunitară”, pentru 32 

beneficiari. 

- prin Hotărîrea Guvernului nr. 722 din 22 septembrie 2011 au fost aprobate  

Regulamentul–cadru şi standardele minime de calitate pentru serviciul social „Echipa 

mobilă”. Serviciul social „Echipa mobilă” – este un serviciu social specializat, 

destinat persoanelor cu dizabilităţi medii sau severe (în special copiilor cu dizabilităţi), 

care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarului, în baza nevoilor 

identificate ale acestuia, cît şi consiliere şi suport persoanelor care îl îngrijesc pe 

acesta, în vederea creşterii independenţei şi integrării lui sociale. În prezent, în 

republică activează 16 servicii ”Echipa mobilă”, pentru 481 beneficiari. 
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- prin Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 au fost aprobate Regulamentul-

cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Asistenţă personală” şi 

Standardele minime de calitate. Astfel, scopul serviciului ”Asistență personală” este de 

a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, pentru a-i ajuta să 

ducă o viaţă cît mai independentă în propria casă şi în comunitate. Dezvoltarea acestui 

tip de serviciu va contribui şi la îmbunătăţirea măsurilor de protecţie socială a 

membrului de familie care asigură îngrijirea persoanei cu dizabilităţi severe, şi din 

această cauză se confruntă cu diverse dificultăți, inclusiv ce ţin de imposibilitatea de a 

se angaja în cîmpul muncii şi achitarea contribuțiilor de asigurări sociale şi medicale, 

etc. În prezent, în republică activează circa 1367 asistenți personali. 

- prin Hotărîrea Guvernului nr. 413 din 14.06.2012 au fost aprobate 

Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social „Respiro” şi  

Standardele minime de calitate. Serviciul social „Respiro” este un serviciu specializat, 

care oferă asistenţă timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe pe o perioadă 

de maxim 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le 

îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus. În prezent, în republică activează 5 

servicii ”Respiro”, pentru 102 beneficiari. 

- prin Hotărîrea Guvernului nr. 75 din 03.02.2014 au fost aprobate 

Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social „Plasament 

familial pentru adulți” şi a Standardele minime de calitate. Scopul serviciului este de 

a oferi asistenţă şi îngrijire persoanelor adulte cu dizabilităţi și persoanelor în etate în 

cadrul familiei asistentului familial, în vederea creşterii gradului de autonomie 

personală, de prevenire a instituţionalizării/ dezinstituţionalizării şi incluziune socială a 

acestora. Crearea serviciului este menită să contribuie la modelarea unor schimbări de 

calitate în viaţa persoanelor cu dizabilităţi și a persoanelor în etate, care se află 

temporar sau permanent în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă, 

ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport special. În prezent, în 

republică activează 4 servicii de plasament familial pentru adulți, pentru 4 beneficiari. 

- în scopul facilitării comunicării dintre persoana/persoanele cu dizabilități de auz 

(surzi și hipoacuzici) și reprezentanții/angajații diferitor autorităţi/instituții/organizații, 

ministerul a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de comunicare prin 

utilizarea limbajului mimico-gestual cu ajutorul interpretului”, care a fost transmis spre 

examinare și avizare ministerelor de resort. 

 

Obiectivul 5. Instituirea serviciilor medico-sociale de  intervenţie timpurie 

Pe parcursul anilor 2012-2013 Ministerul Sănătăţii a elaborat  proiectul 

Regulamentului de organizare a activităţii Serviciului de Intervenţie Timpurie la Copii, 

care prevede instituirea şi reglementarea modului de activitate a serviciului medico-

social de intervenţie timpurie pentru copiii de la 0 la 3 ani. Urmare a dezbaterilor 

publice cu participarea ministerelor interesate, Companiei Naţionale de Asigurări în 

Medicină, organismelor internaţionale, ONG active în acest domeniu, proiectul a fost 

definitivat şi, la data de 23 decembrie 2013, Ministerul Sănătăţii a prezentat proiectul 

de hotărîre de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a 

activităţii Serviciului de Intervenţie Timpurie la Copii” pentru examinare şi aprobare 

Guvernului.  
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În scopul prevenirii şi reducerii mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin malformaţii 

congenitale şi patologii ereditare Ministerul Sănătăţii a elaborat Programul naţional de 

prevenire şi reducere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin malformaţii congenitale 

şi patologii ereditare pentru anii 2013-2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 988 

din 06 decembrie 2013. Programul respective este parte componentă a politicii social-

economice a statului, direcţionată spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale 

prestate şi sporirea şanselor de supravieţuire a copiilor.  

Obiectivul general al Programului este prevenirea, depistarea şi corecţia timpurie a 

malformaţiilor congenitale şi a patologiilor ereditare prin implementarea măsurilor de 

profilaxie primară şi secundară, fortificarea diagnosticării şi metodelor de recuperare şi 

tratament, fortificarea serviciului medico-genetic la nivel naţional cu implementarea 

noilor tehnologii de profilaxie şi diagnostic al malformaţiilor congenitale şi maladiilor 

ereditare. 

 La data de 14 martie 2013 a fost discutat Planul comun al UNICEF-lui şi 

Ministerului Sănătăţii una din activitățile de bază a căruia este acordarea suportului în 

consolidarea capacităţilor resurselor umane din sistem în vederea acordării serviciilor 

de asistenţă timpurie la copii. 

 Astfel, în perioada 15 – 16 octombrie 2013 şi 13 – 14 noiembrie 2013 au fost 

organizate şi desfăşurate seminare de instruire cu participarea a circa 150 persoane din 

sectorul de asistenţă medicală primară din republică. 

 

Obiectivul 6. Adaptarea programelor educaționale la necesitățile speciale ale 

copiilor cu dizabilități  

În vederea racordării cadrului legislativ-normativ la noile reglementări privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, cu sprijinul UNICEF, a fost efectuată 

analiza cadrului normativ actual din perspectiva asigurării educației inclusive. 

Recomandările experților internațional au fost inserate în proiectul Codului Educației. 

 În scopul fundamentării legislativ-normative a activităților menite să asigure 

incluziunea socială a copiilor cu dizabilități, la 16 septembrie 2013 a fost adoptată 

Hotărîrea Guvernului nr.732 prin care a fost înființat la nivel național Centrul 

republican de asistenţă psihopedagogică (CRAP), iar la nivel local - Serviciul de 

asistenţă psihopedagogică raional/municipal (SAP) şi aprobat Regulamentul-cadru 

privind organizarea şi funcţionarea acestor instituții. 

 Înființarea respectivelor servicii a făcut posibilă facilitarea procesului de 

incluziune educaţională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din comunitate prin 

formarea unui mediu incluziv şi acordarea de suport copiilor, cadrelor didactice, 

familiei şi membrilor comunităţii. Astfel, în anul 2013 au fost dezinstituționalizați cca 

3500 de copii și încadrați în 400 de instituții de învățământ secundar general, față de 

1604 copii dezinstituționalizați în 2012, încadrați în 291 de instituții preuniversitare. 66 

de absolvenți cu cerințe educaționale speciale, incluși în învățămîntul secundar general 

din 14 raioane, au absolvit treapta gimnazială și au obținut certificat de absolvire a 

studiilor gimnaziale, faţă de 27 absolvenţi din 9 raioane în 2012.  

 În cadrul proiectului “Extinderea modelului de succes privind incluziunea 

educațională a preșcolarilor din Republica Moldova”, realizat în parteneriat cu A.O. 

“Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin”, Criuleni au fost create 3 grădinițe cu practici 

incluzive în raioanele Leova, Edineț și Ștefan-Vodă, pentru cca 100 de copii cu 
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dizabilități. Au fost create serviciile specializate de reabilitare - psihologic, 

kinetoterapeutic, logopedic, psihopedagogic și dotate cu necesarul de inventar, utilaj, 

echipament de reabilitare, cărți și materiale didactice pentru copii și educatori.  

 Mai mult, a fost inițiat procesul de pilotare a Standardelor pentru serviciile 

specializate ale grădiniței incluzive, adoptate de către Consiliul Național pentru 

Curriculum în decembrie, 2012. A demarat procesul de pilotare a 3 modele 

educaționale comunitare pentru copiii de pînă la 3 ani în 10 instituții, preponderent din 

mediul rural.   

 Pentru asigurarea unui pachet minim de servicii de educaţie incluzivă copiilor cu 

dizabilităţi şi determinarea costurilor acestora pentru un beneficiar şi planificarea 

mijloacelor financiare pentru serviciile respective a fost aprobat Regulamentul privind 

redirecţionarea  resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale (HG 

nr.351 din 29.05.2012). 

 În scopul instruirii specialiştilor din sistemul de educaţie cu privire la incluziunea 

persoanelor cu dizabilităţi, a fost aprobat Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 125 din 

07.03.12, prin care a fost pus în aplicare cursul Educaţia incluzivă, componentă 

obligatorie în formarea iniţială a cadrelor didactice la nivelurile învăţămîntului 

superior şi mediu de specialitate. Modulul Educaţia Incluzivă este implementat în 

colegii şi universităţi, la specialităţile cu profil pedagogic, începînd cu 1 septembrie 

2012 în universităţi pentru ciclurile I şi II şi în colegiile pedagogice pentru anul IV.  

În plus, pentru a asigura suportul didactico-metodic cu referire la incluziunea 

copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi a fost individualizat procesul educaţional prin 

implementarea Planului Educaţional Individualizat pentru 2920 copii în 2013, în raport 

cu 350 de copii în 2012; se implementează Ghidului metodologic privind adaptările 

curriculare şi evaluarea progresului şcolar în contextul educaţiei incluzive; evaluarea 

finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul 

obligatoriu.  

În acest context, grupuri de cadre didactice au fost formate în domeniul elaborării 

testelor în învățământul gimnazial pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (54 de 

profesori de matematică, 60  de profesori de limba și literatura română, 6 profesori de 

limba română pentru alolingvi; 4 profesori de limba și literatura rusă). În baza testelor, 

73 de elevi au participat la examenul de absolvire a treptei de gimnaziu. Cca 635 de 

specialiști ai DGRÎTS au fost formați în domeniul implementării recomandărilor 

privind realizarea educației incluzive în practica educațională. 

În cadrul proiectului “Extinderea modelului de succes privind incluziunea 

educațională a preșcolarilor din Republica Moldova”, realizat în parteneriat cu AO 

“Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin”50 de cadre didactice și specialiști din 

serviciile specializate de reabilitare a copiilor cu dizabilități și 38 de părinți au fost 

instruiți în domeniul educației inclusive, în baza ghidului “Incluziunea socio-

educațională a copiilor cu dizabilități în grădinița de copii”. 

    

Obiectivul 7. Dezvoltarea unui mecanism eficient de acordare a serviciilor de 

orientare, de formare și de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități 

În vederea asigurării accesului unui număr mai mare de persoane cu dizabilităţi la 

serviciile acordate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 

şi structurile ei teritoriale, în anul 2011, prin Legea nr. 56 din 09.06.2011 pentru 
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modificarea unor acte legislative au fost operate modificări la Legea privind ocuparea 

forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 

nr. 102-XV din 13.03.2003. Astfel, persoanele cu dizabilităţi care sunt în căutarea unui 

loc de muncă şi conform concluziei Consiliului Național pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă li se recomandă încadrarea în cîmpul muncii au 

dreptul de a beneficia de măsuri active de stimulare a ocupării forţei de muncă prestate 

de ANOFM (inclusiv: informare, consultare profesională, mediere a muncii, orientare 

şi formare profesională).  

Pentru realizarea măsurilor menţionate mai sus în anul 2012 și anul 2013 au fost 

angajate suplimentar 86 persoane, a cîte 2 persoane în fiecare Agenție teritorială pentru 

ocuparea forţei de muncă, precum şi ANOFM, responsabili de prestarea serviciilor de 

ocupare şi protecţie în caz de şomaj a persoanelor cu dizabilităţi și altor categorii de 

persoane vulnerabile. 

În perioada 2010-2013 numărul persoanelor cu dizabilităţi înregistrate cu statut de 

şomer la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu a înregistrat schimbări radicale 

(a.2010 - 535 pers., a. 2011 - 476 pers., a. 2012 - 496 pers., a. 2013 - 565 pers.). Însă 

nivelul plasării în cîmpul muncii a fost în permanentă creştere, de la 71 persoane în 

2010 la 168 persoane în 2013. O creştere substanţială a beneficiarilor din rîndurile 

persoanelor cu dizabilităţi a fost înregistrată în anul 2013 la capitolul Informare și 

consiliere profesională de care au beneficiat 1976 persoane, ceea ce este de 3 ori mai 

mult în comparaţie cu anul precedent. Aceasta se explică prin creşterea nivelului de 

informare a persoanelor din această categorie despre dreptul lor de a fi încadraţi în 

cîmpul muncii. În anul 2013 a crescut numărul persoanelor cu dizabilităţi înregistrate 

cu statut de şomer faţă de anul 2012 cu 70 persoane. Această creştere moderată poate fi 

explicat prin faptul că persoanele cu dizabilităţi care s-au adresat la agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă nu dispuneau de recomandările de muncă în Programele 

individuale de reabilitare şi incluziune socială, anexate la certificatele lor de 

dizabilitate, nu întruneau și alte condiţii prevăzute de art.2 al Legii 102-XV din 13 

martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă, sau nu au dorit să se înregistreze.  În perioada 

respectivă (2010-2013) au absolvit cursurile de formare profesională 100 de persoane 

cu dizabilități, cel mai mare număr de absolvenţi înregistrându-se în 2011 - 31 

persoane.  

Tabela nr. 9  Dinamica indicatorilor serviciilor acordate persoanelor cu dizabilităţi 

de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în perioada 2010-2013 
 

 2010 2011 2012 2013 

Persoane cu dizabilităţi înregistrate 535 476 496 565 

Persoane dizabilităţi plasate 
71 

(13.27%) 

87 

(18.27%) 

102 

(20,56%) 

168 

(29,30%) 

Servicii de mediere a muncii, pers. 235 176 156 223 

Absolvit cursurile, pers. 15 31 29 25 

Antrenate la lucrări publice, pers. 18 16 25 26 

Beneficiari de serv. Informare si consiliere 386 486 637 1976 
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profesionala, pers. 

Beneficiari alocaţie integrare sau reintegrare, pers.  55 48 39 28 

 

Obiectivul 8. Adaptarea infrastructurii sociale la necesităţile persoanelor cu 

dizabilităţi  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) a elaborat și a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 599 din 13.08.2013 Planul de acţiuni privind 

implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dezabilităţi la 

infrastructura socială, care stabileşte modul de revizuire şi aprobare a standardelor 

tehnice şi actelor normative pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la 

infrastructura socială cu  armonizarea acestora cu actele comunitare. 

Mai mult ca atît, prin Hotărîrea Guvernului în cauză autorităţile administraţiei 

publice locale au obţinut un instrument clar pentru planificarea şi desfăşurarea 

activităţilor prin care se vor elimina obstacole existente privind accesul persoanelor cu 

dezabilitaţi la serviciile sociale.  

Un semnificativ eveniment, aflat la etapa de finalizare, reprezintă aprobarea 

proiectului de lege cu privire la locuințe în cadrul ședinței Guvernului, care 

actualmente se află în Parlament pentru adoptare. 

În proiectul de lege nominalizat este prevăzut  un capitol  aparte  privind  

locuințele sociale,  în care  se stabilesc condițiile  de obținere a locuințelor sociale, 

evidența persoanelor care necesită locuințe  sociale  și modul de instalare a persoanelor 

în locuințe sociale. 

La capitolul adaptarea obiectivelor de menire socială (din domeniul sănătăţii, 

asistenţei sociale, instruirii, culturii) la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi putem 

menționa că, documentaţia de proiect al obiectelor de utilitate publică se elaborează în 

conformitate cu normativele în construcţii naţionale Codul practic în construcţii (CP 

C.02-2003) „Reguli pentru proiectarea accesului persoanelor cu handicap în clădirile 

industriale şi civile” destinate proiectării obiectelor accesibile persoanelor cu 

dezabilităţi precum şi NCM C.01.06-2007 „Accesibilitatea clădirilor şi construcţiilor 

pentru persoanele cu dezabilităţi”.    

Totodată menționăm că, în scopul asigurării realizării acțiunilor 8.2, 8.3. și 8.4., 

precum și întru îndeplinirea Ordinului  MDRC nr. 124 din 28.08.2013 ,,Cu privire la  

executarea Hotărîrii Guvernului  nr.599 din 13 august  2013,, ’’Cu privire la  aprobarea  

Planului de acțiuni  privind  implementarea  măsurilor  de asigurare  a accesibilității 

persoanelor cu dizabilități la infrastructura  socială’’,  Inspecția de Stat în Construcții a 

instituit un grup de lucru pentru efectuarea verificărilor planificate în vederea  

respectării  cerințelor  cu privire  la asigurarea  accesului persoanelor  cu dizabilități, în 

conformitate cu  prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012, privind  controlul de stat  

asupra  activității  de întreprinzător. 

Activitatea grupului de lucru este planificată pe perioada lunilor februarie – martie 

a. 2014, cu o examinare complexă a tuturor factorilor ce țin de problema asigurării cu 

accese destinate  persoanelor cu dizabilități. 

Pe parcursul anilor 2010-2013 Inspecția de Stat în Construcții a efectuat 1615  

controale la etapa de execuție a obiectelor. Ca urmare, au fost  depistate 384 de 

încălcări al cerințelor  normative  privind  accesul  persoanelor  cu  dizabilități,  în baza 
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cărora au fost  întocmite acte de stopare a construcției, pînă la  înlăturarea  încălcărilor 

depistate. 

La etapa de recepție finală au fost  inspectate  491 de obiecte. În cazurile depistării  

neconformităților beneficiarii, prin măsuri prevăzute de lege, au fost obligați să 

înlăture erorile ce țin de tema vizată, cu indicarea termenilor de corectare. 

În proces de exploatare a obiectelor, la 301 obiecte a fost depistată lipsa  accesului  

pentru persoane cu dizabilități. În toate cazurile au fost întocmite prescripții cu 

aplicarea însemnărilor în Cartea Tehnică, în vederea înlăturării neconformităților 

depistate. 

În total de către Inspecția de Stat în Construcții, în perioada  anilor  2010-2013 au 

fost efectuate  2407 de controale la acest capitol. Pentru încălcările depistate  au fost 

întocmite  265 de prescripții cu indicarea  termenului  de înlăturare a erorilor.  

În rezultatul  măsurilor  întreprinse de Inspecție au fost corectate și ajustate la  

cerințele normative accesele la 282 obiecte.  Pe parcurs se supraveghează  executarea 

cerințelor stabilite pe volumul integru. 

În scopul executării Planului de acțiuni al Strategiei, Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor prin intermediul întreprinderilor din subordine au întreprins 

mai multe acțiuni. 

Pentru accesul liber a persoanelor cu dizabilități la cele 28 de filiale ale Î.S. ”Gările 

și Stațiile Auto”, au fost executate lucrări pentru asigurarea accesului la serviciile și 

infrastructura din transportul auto și s-a organizat eliberarea și procurarea biletelor de 

călătorie fără rînd și, s-au rezervat primele patru locuri în unitățile de transport, 

antrenate la deservirea curselor suburbane. 

Sălile de așteptarea ale gărilor și stațiilor auto ale Î.S. ”Gările și Stațiile Auto”, au 

fost asigurate cu locuri de așteptare special amenajate pentru pante de urcare/coborîre la 

intrările în acestea.  

La Gara de Nord sunt afișate panouri adiționale privind staționarea rezervată a 

transportului pentru persoanele cu dizabilități. O parte din serviciile prestate de către 

autogară sunt oferite fără plată, cum ar fi camera de păstrare a bagajelor, WC, intrarea, 

staționarea nelimitată la zi a transportului semnalizat cu semne distinctive ș.a.  

Actualmente, la Î.S. ”Cale Ferată din Republica Moldova”, circulă două trenuri 

modernizate care dispun de un vagon predestinat persoanelor cu dizabilități, echipat 

cu cele necesare: rampe, curele mobile și elevator automat, WC-uri adoptate la 

necesitățile persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, spații largi pentru 

deplasarea în siguranță și vestibuluri. 

Totodată, la gările și staţiile de Cale Ferată din Republica Moldova au fost 

executate lucrări pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la serviciile şi 

infrastructura din transportul feroviar (intrările pe peron, trecerile spre casele de bilete, 

indicatorii direcţiei de circulaţie, anunţuri prin difuzor despre modul de ieşire şi intrare 

pe peroanele de călători, informaţii vizuale despre circulaţia trenurilor). 

Conform Planului de acţiuni al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC)  a întreprins 

mai multe acțiuni, inclusiv: a elaborat proiectul legii pentru modificarea şi 

completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 

2006 care prevede că, la eliberarea licenţei de emisie se va lua în consideraţie şi 

posibilitatea solicitanţilor, în cazul utilizării unui multiplex, de a transmite emisiunile, 
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programele şi titrele în mai multe limbi. De subtitrările respective vor putea beneficia 

persoanele cu dizabilităţi auditive. Totodată, punctul 7 al Regulamentului cu privire la 

paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.188 din 03.04.2012 prevede, că „paginile-web oficiale 

trebuie să fie adaptate pentru accesarea de pe echipamentele mobile (telefon mobil, 

smartphone), precum și accesarea de către persoanele cu dizabilități  prin asigurarea 

unui sistem de sonorizare a conținutului informațional”.  

De asemenea menționăm, că Î.S.“MoldData” preconizează pentru anul 2014, 

facilitarea accesului pentru persoanele cu probleme de vedere la serviciile 

Î.S.“MoldData” (S.I.“Jurist”, S.I.“Managementul documentelor”, ș.a.). 

Totodată, prin intermediul „Oficiului mobil de documentare al Î.S.„CRIS” 

Registru”, cetăţenii au posibilitatea de a se documenta cu acte de identitate la 

domiciliu, locul de aflare sau la instituţiile medicale pe întreg teritoriul ţării. Este 

prevăzută asigurarea eliberării buletinului de identitate şi a paşaportului cu reducerea 

din preţ pentru unele categorii de persoane cu dizabilităţi. 

Pe parcursul anilor, MTIC s-a încadrat activ în organizarea acţiunilor pentru 

susţinerea persoanelor cu dizabilităţi. La iniţiativa sa şi cu suportul secretarului general 

al UIT Hamadoun I. Touré în anul 2010 a fost realizat proiectul-pilot de donaţie a unui 

set de calculatoare şi a tehnicii adiţionale şcolii-internat pentru copii orfani şi copii cu 

dizabilităţi din satul Visoca (raionul Soroca). Tot în acest an, ministerul a donat 

instituţiei mai multe televizoare, a instalat antene parabolice. Iar cu suportul 

întreprinderilor din subordine au fost transferate mijloace financiare pentru 

desfăşurarea concertului din 16 noiembrie 2010 consacrat Zilei Internaţionale a 

Persoanelor cu Dizabilităţi. 

La indicaţia Guvernului din anul 2009, ministerul asigură patronajul în Internatul 

psihoneurologic din mun. Bălţi, unde sunt tratate persoane cu dizabilităţi psihice şi 

locomotorii.  

Concomitent menționăm, că în prezent sunt în proces de elaborare mai multe 

proiecte la care s-a prevăzut respectarea și susținerea drepturilor fundamentale ale 

persoanelor cu dizabilităţi pentru participarea la viaţa politică şi publică. 

În Proiectul de Lege a poştei, aprobat de principiu în şedinţa Guvernului din 

31.10.2012, este prevăzută facilitatea de prestare a serviciului poştal pentru nevăzători 

pe gratis. La moment în cadrul oficiilor poştale ale Î.S.„Poşta Moldovei" este asigurat 

accesul special pentru persoanele cu dizabilităţi, iar prestarea serviciilor poştale 

acestor persoane este organizată la domiciliu. 

Proiectul Programului naţional de implementare a serviciului universal în 

domeniul comunicaţiilor electronice pentru anii 2014-2016 conține acţiuni concrete, 

ce ţin de furnizarea accesului la reţeaua publică de telefonie, în condiţii de 

disponibilitate, calitate şi accesibilitate pentru utilizatorii cu dizabilităţi. În Program se 

preconizează, că furnizorii de serviciu universal vor pune la dispoziţia persoanelor cu 

dizabilităţi, telefoane publice cu text sau măsuri echivalente. Programul mai prevede 

furnizarea de facturi detaliate în format alternativ, la cerere, pentru nevăzători sau 

pentru persoanele cu deficienţe de vedere.  

Și implementarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică 

terestră la televiziunea digitală terestră în Republica Moldova va oferi posibilităţi 
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tehnice suplimentare, care vor putea să fie folosite pentru asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilităţi la conţinutul audiovizual. 

În vederea adaptării obiectivelor de menire socială din domeniul turismului la 

necesitățile persoanelor cu dizabilități, conform prevederilor art. 28, alin. (2) all Legii 

nr. 352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității 

turistice în Republica Moldova, structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare 

și de servire a mesei sunt obligate să fie dotate cu – Rampe de acces al cărucioarelor 

fotolii rulante pentru persoanele cu dizabilități. În cazul în care structurile de primire 

turistică nu sunt dotate cu acest criteriu obligatoriu, Agenția Turismului nu acordă 

acestora certificate de clasificare pe categorii (stele).  

În vederea asigurării implementării politicii statului în domeniu precum și a 

implementarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, Comisia 

Electorală Centrală Comisia a întreprins un şir de acţiuni pentru a asigura persoanelor 

cu dizabilităţi posibilitatea de a-şi exercita pe deplin drepturile electorale, dar şi 

oportunitatea de a beneficia de aceste drepturi în măsură egală cu ceilalţi cetăţeni ai 

Republicii Moldova. 

Este de menţionat că la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 

pentru prima dată a fost testat votul personal al alegătorilor cu dizabilităţi de vedere, 

fără asistenţa terţilor. Votarea s-a efectuat cu utilizarea plicului-şablon special. 

Comisia a aprobat desfăşurarea proiectului în secţia de votare nr. 151, circumscripţia 

electorală municipală Chişinău nr. 1, sectorul Centru, prin hotărîrea nr. 3854 din 19 

noiembrie 2010, în urma demersului Reprezentanţei Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk 

Austria în Moldova, în parteneriat cu Centrul Euroregional pentru Democraţie din 

Timişoara, România.  

Totodată, Comisia Electorală Centrală a elaborat şi a aprobat, prin hotărîrea nr. 

3886 din 23 noiembrie 2010, Instrucţiunea privind procedura de desfăşurare a testării 

votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere în alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.  

Secţia de votare în care s-a desfăşurat testarea, a fost dotată suplimentar cu două 

cabine de vot secret, special amenajate cu echipament de vizualizare a textului: lupe 

cu/şi fără suport, cu/şi fără iluminare, hiperoculari, sisteme televizate cu circuit închis, 

masă, scaun, iluminare suplimentară etc.  

Pînă în ziua alegerilor, s-a organizat un seminar demonstrativ cu participarea 

membrilor biroului electoral al secţiei de votare nr. 151 şi a persoanelor cu dizabilităţi 

de vedere. Totodată, Reprezentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova 

a efectuat instruirea membrilor biroului electoral privind specificul votării persoanelor 

cu această dizabilitate, după care membrii biroului electoral le-au acordat asistenţa 

necesară pentru a le aduce la cunoştinţă informaţiile privind concurenţii electorali, 

conform ordinii de înscriere a acestora în buletinul de vot, informaţiile elaborate pentru 

alegătorii nevăzători şi slabvăzători.  

În vederea mobilizării alegătorilor nevăzători şi slabvăzători, Reprezentanţa 

Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova a iniţiat o campanie amplă de 

informare a persoanelor cu dizabilităţi de vedere, în cadrul căreia a fost editat un poster 

„Votarea Pas cu Pas pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere”, au fost expediate la 

domiciliul acestor persoane materiale promoţionale în format printat şi audio (în 

parteneriat cu Societatea Orbilor din Moldova) ş.a. 
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Experienţa noastră sub acest aspect a trezit interesul autorităţilor electorale din 

Georgia, Armenia şi Lituania, care vor examina posibilitatea implementării acestei 

modalităţi în ţările lor.  

Prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Codului 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, alin. (2) al articolului 29 a fost expus 

în redacţie nouă, prin care s-a stabilit că „sediile secţiilor de votare se stabilesc, de 

regulă, în sediile aflate în proprietate publică şi se amenajează astfel încît să 

faciliteze accesul în ele al persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi”. Această prevedere 

a permis Comisiei în cadrul alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 printr-o 

circulară să solicite membrilor secţiilor de votare şi funcţionarilor din cadrul APL să 

întreprindă măsuri necesare, în limita posibilităţilor tehnice, pentru amenajarea 

secţiilor de votare la parter şi dotarea acestora cu rampe necesare pentru 

urcarea/coborîrea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în scaune cu rotile, ori, după 

caz, să acorde asistenţă persoanelor respective prin ajutorul fizic - ridicarea/coborîrea 

lor pe treptele scărilor. 

Totodată menționăm că, legislaţia Republicii Moldova, prin art. 13 alin. (4) al 

Codului audiovizualului, garantează persoanelor cu dizabilităţi, în special celor 

hipoacuze, accesul la  emisiunile de actualităţi.  

Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) nr. 21 din 26 februarie 

2008, conform căreia posturile de televiziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova 

sunt obligate să difuzeze cel puţin un buletin de ştiri din timpul zilnic de emisie şi 

emisiunile de importanţă majoră, în întregime ori rezumatele acestora, cu interpretare 

în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron, este, în general, respectată de către 

radiodifuzorii care oferă emisiuni de actualităţi.  

Astfel, radiodifuzorul public IPNA Compania „Teleradio-Moldova” difuzează un 

buletin de ştiri  cu interpretare în limbajul mimico-gestual. Totodată, atît postul public 

de televiziune “Moldova 1”, cît şi celelalte posturi TV aflate sub jurisdicţia Republicii 

Moldova subtitrează buletinele informative şi prezintă fluxul informativ prin 

intermediul crawl-urilor (benzile rulante din partea de jos a ecranului).  

Referitor la măsurile întreprinse de CCA în vederea respectării normelor sus-

numite, Vă aducem la cunoştinţă că periodic sînt efectuate monitorizări generale ale 

serviciilor de programe care includ şi acest aspect. În cazul constatării abaterilor, 

radiodifuzorii sunt sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale. 

În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 

27.07.2006, Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova 

nr. 433-XVI din 28.12.2006, Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale 

la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare 

în masă din Republica Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin 

Decizia CCA nr. 131 din 29.10.2010, în scopul respectării drepturilor şi libertăţilor 

constituţionale ale persoanelor cu dizabilităţi, accesului la informare şi libera formare a 

opiniilor, a recomandat postului public de televiziune „Moldova 1” să interpreteze în 

limbajul mimico-gestual principalele dezbateri electorale pentru perioada campaniei 

electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

Problema accesului persoanelor cu dizabilităţi la informaţie şi la serviciile mass-

media audiovizuale este pe agenda de lucru a CCA, care a studiat practicile ţărilor 
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europene la acest capitol şi se află într-un proces de identificare a mecanismelor şi 

surselor de completare a instrumentelor existente la ora actuală. Din discuţiile purtate 

cu reprezentanţii Asociaţiei surzilor din Republica Moldova, se constată faptul că, pe 

de o parte, lipsesc specialişti în interpretarea limbajului mimico-gestual, iar de cealaltă 

parte, foarte multe persoane care suferă de deficienţe de auz nici nu posedă acest 

limbaj. Prin urmare, problemele sunt mult mai vaste şi nu pot fi soluţionate unilateral. 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a participat la Conferinţa „Limbajul 

semnelor ca mijloc de comunicare a persoanelor cu deficienţe auditive”, organizată de 

Asociaţia surzilor din Republica Moldova la 04.09.13, în cadrul căreia au fost abordate 

mai multe subiecte ce vizează condiţiile de viaţă şi incluziunea socială a persoanelor cu 

deficienţe de auz.  

În ultimii ani, CCA organizează consultări publice cu radiodifuzorii şi distribuitorii 

de servicii referitor la problemele întîmpinate în domeniul de activitate. Astfel, în anii 

2011 - 2013 au fost desfăşurate seminare zonale teritoriale la Bălţi, Comrat şi 

Chişinău, în cadrul cărora radiodifuzorii au fost informaţi despre modalităţile de 

aplicare a normelor Codului audiovizualului şi a standardelor europene, precum şi 

despre practicile de monitorizare operate de CCA. Necesitatea combaterii tuturor 

formelor de manifestare a intoleranţei, promovarea stimei reciproce şi înţelegerii, 

importanţa promovării diversităţii şi patrimoniului cultural-lingvistic al minorităţilor 

etnice, accesul persoanelor cu dizabilităţi la informaţie au fost recunoscute şi asumate 

de toţi actorii de pe piaţa audiovizualului din Republica Moldova. 

În anul 2013, CCA a instalat în instituţie scări speciale destinate persoanelor cu 

dizabilităţi pentru a le asigura accesul şi posibilitatea de a participa la şedinţele publice 

sau de a comunica direct cu reprezentanţii instituţiei noastre.  

De asemenea menționăm că, conform datelor furnizte de către Ministerul 

Afacerilor Interne, în cadrul acestei instituții acțivează persoane cu dizabilități, cărora 

le-au fost create condiții optime de muncă. 

În luna decembrie 2013 – ianuarie 2014 au fost date în exploatare 4 sectoare de 

poliție-model, în raioanele Hîncești, Telenești, Glodeni și Ungheni cu condiții 

adaptate pentru accesul persoanelor cu dizabilități conform recomandărilor Asociației 

,,Motivație”. 

Totodată în luna martie curent urmează a fi inaugurat sediul Inspectoratului 

General al Poliție, adaptat pentru necesitățile persoanelor cu dizabilități.  

 

Obiectivul 9. Informarea publicului larg despre procesul de  implementare a 

Strategiei 

Pe parcursul perioadei de referinţă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, instituțiile din subordine au participat la emisiuni radio şi TV şi au acordat 

mai multe interviuri şi informaţii instituţiilor mass-media naţionale şi locale cu privire 

la măsurile de protecție socială și încadrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi. După intrarea în vigoare a Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi s-a observat o creştere a interesului mess-mediei 

faţă de acest domeniu.  

Totodată, informarea populaţiei despre măsurile de protecţie socială a persoanelor 

cu dizabilităţi se realizează prin publicarea actelor legislative şi rapoartelor de 

activitate instituţionale pe site-ul ministerului și instituțiilor din subordine 
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(www.mmpsf.gov.md, www.anofm.md, www.crepor.org).  Sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la incluziunea persoanele cu dizabilităţi se realizează şi în cadrul 

evenimentelor organizate la nivel teritorial de structurile teritoriale de asistență 

socială.  

Toate actele normative și legislațive elaborate de minister sînt plasate pe sait-ul 

ministerului pentru consultare, iar propunerile și obiecțiile sunt luate în considerație în 

procesul de definitivare. 

 

 

http://www.mmpsf.gov.md/
http://www.anofm.md/
http://www.crepor.org/

